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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 24. JUNI 2004 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

torsdag, den 24. juni 2004 – fra kl. 14.00 
på Rica Ishavshotell i Tromsø. 

 
 
Etter behandling av styresak 39-2004 og 40-2004 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og / eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 15.00. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, styresekretær / adm. leder 
Karin Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004 200300113-201 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

STYRESAK 39-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 24. juni 2004: 
 
Sak 39-2004 Godkjenning av saksliste. Side 2
Sak 40-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. mai 2004. Side 3
Sak 41-2004 Årsregnskap 2003. Side 5
Sak 42-2004 Resultatvurdering 2003. Side 7
Sak 43-2004 Tertialrapport nr. 1 – 2004. Side 40
Sak 44-2004 Justering av drifts- og investeringsrammer 2004. Side 70
Sak 45-2004 Budsjett 2005 – drift og investeringer. Side 78
Sak 46-2004 Fremtidig organisering av stab- og støttefunksjoner. Side 97
Sak 47-2004 Regional plan for sosial og helsemessig beredskap. Side 131
Sak 48-2004 Etablering av nytt tilbud om kirurgiske operasjoner for 

pasienter med sykelig overvekt.  
Side 134

Sak 49-2004 Orienteringssaker Side 137
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig.  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig.  
 3. Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord.  
 4. Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR) i Helse Nord – 

nytt senter. 
 

 5. Forskningsstrategi i Helse Nord.  
 6. Helse Finnmark HF – investeringsprosjekter.  
Sak 50-2004 Referatsaker Side 153
 1. Brev av 21. mai 2004 fra Nordlandssykehuset HF til Saltdal 

Kommune v/ordføreren ad. nedlegging av ortopedienheten 
på Vensmoen.  

 

 2. Brev av 24. mai 2004 fra Nordland fylkeskommune v/Plan- 
og næringsavdelingen ad. fellesuttalelse om 
rehabiliteringstilbud i Helse Nord. 

 

 3. Brev av 27. mai 2004 fra Saltdal Kommune v/ordføreren til 
statsråd Dagfinn Høybråten ad. nedbygging av tilbud 
innenfor rehabilitering og habilitering. 

 

 4. Brev av 3. juni 2004 fra Saltdal Kommune v/ordføreren til 
Sosial- og helsedirektoratet ad. Vensmoen rehabilitering. 

 

Sak 51-2004 Eventuelt Side 158
 
Bodø, den 17. juni 2004 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 40-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. MAI 2004 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 18. MAI 2004 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø, den 18. mai 
2004 – fra kl. 11.00 til kl. 11.27. Møtet ble avviklet som telefonmøte 
  
Til stede på telefon var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Lisbeth Flågeng, Ellen Inga O. Hætta, Nina 
Schmidt, Kari B. Sandnes, Odd Oskarsen og Bente Christensen. 
 
Til stede var: 
Styremedlem Stig Fossum. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, økonomidirektør Jann-
Georg Falch og regnskapsleder Erik Arne Hansen. 
 
Forfall: 
Johan Petter Barlindhaug. 
 
 
STYRESAK 35-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 35-2004 Godkjenning av saksliste. 
Sak 36-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2004. 
Sak 37-2004 Åpningsbalansen 1.1.2002 for Helse Nord.  
Sak 38-2004 Eventuelt 

 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 36-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 28. APRIL 2004 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 28. april 2004 godkjennes. Protokollen signeres av 
styremedlemmene i forbindelse med neste styremøte, den 24. juni 2004. 
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STYRESAK 37-2004  ÅPNINGSBALANSEN 1.1.2002 FOR  
 HELSE NORD.  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Fordeling mellom bundne fond og fri egenkapital gjøres med utgangspunkt i 50 % 

historisk fordeling av kapitalen og 50 % basert på aktiviteten i foretakene. 
  
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette endelig størrelse på strukturfondet 

basert på de prinsipper som er drøftet i saken. 
 
 
STYRESAK 38-2004  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. mai 2004 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 17. juni 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004 200300012-38 130  
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 
 

 

STYRESAK 41-2004  ÅRSREGNSKAP 2003.  
 

Møtedato: 24. juni 2004 
 
Formål / sammendrag 
Formålet med denne saken er å endelig fastsette regnskapet for 2003. 
 
Bakgrunn / fakta 
 
Helse Nord RHF 
Årsresultatet for Helse Nord RHF viser et underskudd på 1 037,3 mill kr. Av dette 
underskuddet skriver 1 057,4 mill kr seg fra nedskrivning av verdiene i helseforetakene. 
Investering i helseforetakene er i det regionale foretaket bokført etter kostmetoden. Ettersom 
helseforetakene i 2002 og 2003 har gått med underskudd og det er usikkerhet om og i hvilken 
grad helseforetakene i overskuelig fremtid vil gå med overskudd som bygger opp 
egenkapitalen tilsvarende, er investeringen til Helse Nord RHF i helseforetakene skrevet ned 
tilsvarende underskuddene i 2002 og 2003. Nedskrivningen av egenkapitalen i 
helseforetakene får i 2003 ingen konsekvens for resultatet i foretaksgruppen, fordi de økte 
avskrivningene er belastet regnskapene i det enkelte foretak. 
 
Korrigert for denne nedskrivningen viser regnskapet for Helse Nord RHF et overskudd på 
20,1 mill kr som skyldes besparelser i sentrale prosjekter. 
 
Foretaksgruppen 
Det endelige regnskapet avlegges med et samlet underskudd for konsernet på  
kr. 547 701 160,-. Av dette resultatet er kr. 153 415 000,- ført mot strukturfond og kr. 
394 286 160,- mot annen egenkapital.  
 
Revisjon 
I fjor kom det ønske fra Helsedepartementet i forbindelse med diskusjon av revisors rolle og 
uavhengighet burde opplyses til styre hvordan honoraret er fordelt. Beløpene for 2003 er som 
følger: 
 
• Avtalt revisjon kr. 1 475 600,- 
• Tilleggsrevisjon og attestasjon kr. 3 620 688,- 
• Konsulenttjenester kr.    967 980,- 
 
SUM   kr. 6 064 268,- 
 
Beløpene viser at honoraret til revisor ligger langt over avtalt honorar. Dette skyldes at det i 
2003 ble foretatt tertialrevisjoner i tillegg til ordinær revisjon, og at det har vært mye 
merarbeid for revisor knyttet til manglende avklaringer knyttet til åpningsbalanse og i 
forbindelse med forbeholdet som ble gitt til 2 foretak knyttet til årsregnskapet for 2002 (som 
regnskapsmessig kommer i årsregnskapet for 2003 siden revisjonen ble utført dette året) 
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Vurdering 
Parallelt med denne saken legges det frem en egen sak om ”Regnskaps og resultatvurdering 
2003” med mer utfyllende opplysninger om økonomi og aktivitet i 2003. Det vises derfor til 
den saken for ytterligere informasjon. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF (eierforetaket) godkjenner regnskapet for 2003, med et 

negativt resultat på kr. 1 037 263 869,- som dekkes ved overføring fra innskutt annen 
egenkapital. Foretaksgruppen Helse Nord hadde et samlet negativt resultat på 548 
millioner kroner. 

  
2. Styret ser det som svært uheldig at det har tatt nesten tre år å få fastlagt de endelige 

verdier og retningslinjer for åpningsbalanse og avskrivningsprinsipper fra eier. Dette har 
skapt usikkerhet om foretakenes rammebetingelser, medført uforholdsmessig stort 
ressursbruk i arbeid med regnskapsforhold og gjort det vanskelig å kommunisere de reelle 
resultater av driften.  

 
3. Styret tar til etterretning den fastsatte åpningsbalanse, samt avskrivningsreglene som er 

lagt til grunn og forutsetter at prinsippene blir gjort gjeldende fremover. Endrede 
avskrivingsregler og høyere verdi av bygg og anlegg medfører at resultat etter 
avskrivinger blir negativt. Det avlagte regnskapet for 2002 er omarbeidet og viser også et 
betydelig underskudd som følge av økte avskrivinger.  

 
4. Styret legger til grunn at de forhold som er beskrevet over ikke skal endre de vedtatte 

budsjettforutsetningene for 2004 eller føre til nye styringsmål for helseforetakene i Helse 
Nord for 2004. Dette betyr at resultat etter avskrivninger vil vise et betydelig underskudd i 
regnskapet for 2004.  

 
5. Styret understreker viktigheten av at det nå kommer en rask avklaring fra eier mht 

budsjettforutsetninger og balansekrav for 2005, samt hvorvidt praktisering av 
regnskapsloven skal endres for helseforetakene (jf RNB). Styret anser videre at det er 
vesentlig å få avklart de langsiktige konsekvenser – og behov for tiltak – knyttet til krav 
om drifts- og kapitaleffektivisering som følge av at de samlede inntektene er vesentlig 
lavere enn avskrivningene og anskaffelsesbehovet. 

 
 
 
Bodø, den 17. juni 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Regnskap 2003 for Helse Nord RHF 
 - Styrets beretning 
 - Resultat og balanse 
 - Kontantstrømanalyse 
 - Noter til regnskapet 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004 200300012-37 130  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 
 

 

STYRESAK 42-2004  REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.  
 

Møtedato: 24. juni 2004 
 
Formål / sammendrag 
Styret gis i denne saken en oppsummering av regnskap og resultater for foretaksgruppen 
Helse Nord i 2003. I tillegg til økonomiske analyser fokuserer saken på gjennomført aktivitet 
og andre etablerte styringsindikatorer.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF tar regnskaps- og resultatvurdering 2003 til orientering.   
 
 
 
Bodø, den 17. juni 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
 
 
 
Vedlegg: Regnskaps- og resultatvurdering 2003
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REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003 
 
1. Innledning  

 
Administrasjonen gir i denne saken en fremstilling og vurdering av regnskap og resultater for 
foretaksgruppen Helse Nord i 2003. I tillegg til økonomidata fokuserer saken på gjennomført 
aktivitet og andre etablerte styringsindikatorer. For supplerende informasjon om vurdering av 
styrings- og resultatkrav i styringsdokumentet vises det til styresak 08-2004/04 – Melding 
2003.  
 
Resultatoppstilling og aktivitetsdata med kommentarer for hvert helseforetak er vedlagt saken. 
        
2. Samlede inntekter  

 
Helse Nord konsernet mottok i 2003 totalt 7,109 mrd kr. i driftsinntekter (foretaksinterne 
transaksjoner eliminert). Dette var en økning på 10 pst fra regnskap 2002.   
 
Nedenstående tabell gir en spesifikasjon av årets faktiske inntekter sammenstilt med 
opprinnelige bevilgninger i styringsdokumentet.  
 

Inntekter (i 1000 kr) Tildelt i  
styringsdokumentet 

Endringer  Faktisk 
inntektsført 2003  

    
    
Tilskudd til regionsykehus  - 438 334 860  - 437 474 
Basistilskudd drift  - 3 460 300 - 8 8121 - 3 469 112 
Tilskudd Norsk Pasientskade erstatning  - 9 377  - 9 377 
Psykososialt arbeid flyktninger - 2 753  - 2 753 
Styrking psykisk helsevern - 137 410  - 137 700 
Opptreningsinstitusjoner  - 25 090  -25 090 
Sum inntekter styringsdokument  - 4 048 174  -7 952  - 4 081 506 
ISF – overslagsbevilgning    - 1 998 776 
Poliklinisk virksomhet – takst og 
egenandel 

  - 610 796 

Gjestepasientinntekter   - 31 105 
Andre inntekter   - 300 688 
Andre inntektsførte øremerkede tilskudd    - 86 717 
Sum driftsinntekter    - 7 109 588 
Renteinntekter    - 40 879 
Totalt   - 7 150 467 

 

                                                 
1 Økt tilskudd til driftsavtaler private avtalespesialister (2,5 mill kr) og kompensasjon for manglende finansiering 
av behandlingshjelpemidler (6,312 mill kr).   
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3. Regnskapsresultat 
 
Regnskapet til konsernet viser et negativt resultat på 547,7 mill.kr. i 2003. Målt mot totale 
inntekter utgjør dette 7,7 pst. Avskrivninger på varige driftsmidler utgjør 597 mill kr, eller 7,8 
pst av totale driftsutgifter.  

 
Samtlige helseforetak med unntak av Sykehus apotek Nord HF og Nord-norsk Helsenett gikk 
med underskudd i 2003.  

 
Økonomi (tall i 1000 kr) Regnskap 2002 

Korrigert 
Regnskap 2003 Endr i pst Budsjett 2003 Avvik i 

pst 
ISF-inntekter  - 1 700 248 - 1 998 777 17,6  - 1 924 500 3,9 
Basistilskudd - 3 767 934 - 3 906 586 3,7 - 3 906 600 0,0 
Gjestepasientinntekter  - 32 441 - 31 105 -4,1 - 26 700 21,0 
Polikliniske inntekter  - 570 410 - 610 796 7,1 - 534 200 14,3 
Øremerkede tilskudd - 209 337 - 252 260 20,5 - 196 700 28,3 
Andre inntekter - 191 220 - 310 063 62,1 - 317 500 - 2,3 
Sum inntekter - 6 471 590 - 7 109 587 9,9 - 6 906 200  3,0 
      
Gjestepasientkostnad 255 035 270 026 5,6 248 700 8,6 
Varekostnader 1 085 244 1 136 632 4,7 1 170 000 - 2,9 
Lønnskostnader 4 070 518 4 483 107 10,1 4 408 400 1,7 
Avskrivninger åpningsbalanse  577 313 551 037 - 0,5 264 400 108,4 
Avskrivninger ny investering 16 027 46 135 187,9 49 100 - 6,0 
Nedskrivning  771 542 - 29,7 - - 
Andre driftskostnader 1 033 895 1 198 424 2,3 1 042 900 14,9 
Sum driftsutgifter 7 038 804 7 686 949 9,2 7 183 500 7,0 
      
Driftsresultat  567 214 577 361 1,8 277 300  108,2 
      
Netto finans -52 070 - 29 660 - 43,0 - 28 300 4,9 
      
Årsresultat 515 144 547 701 6,3 249 000 120,0 
      
Mot strukturfond 153 503 153 415    
Herav avskrivninger utover 
fond og tilskudd  225 000 100 000 

   

Korrigert resultat  136 641 294 286    
 
 
Konsernets inntekter økte med 9,9 pst fra 2003 mens kostnadsveksten var 9,2 pst i løpende kr.  
Det var til sammenligning budsjettert med 6,7 pst inntektsøkning og en kostnadsvekst på 6,7 
pst eksklusive avskrivninger.   
 
Økte lønnskostnader utgjør 64 pst av den totale kostnadsveksten fra 2002.   
 
Av resultatet føres 153,4 mill kr mot strukturfond. Eier vil korrigere Helse Nords styringsmål 
med ytterligere 100 mill kr (avvik mellom tilskudd, strukturfond og faktiske avskrivninger) i 
hovedsak som følge av reduserte levetider på bygningsmasse.   
 
3.1 Inntekts- og kostnadsvekst  
Samtlige helseforetak har økt inntektssiden og kostnadssiden fra regnskap 2003. Veksten er 
noe ulik på foretaksnivå og fremkommer av tabellen.  
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Driftsinntekter  
Foretak 2002 2003 Vekst Vekst i pst 

Helse Nord RHF - 5 684 236 - 6 082 238 - 398 002 7,0 
Helse Finnmark - 799 859 - 841 727 - 41 869 5,2 
UNN - 2 499 093 -2 729 776 - 230 684 9,2 
Hålogalandssykehuset - 906 082 - 972 985 - 66 902 7,4 
Nordlandssykehuset - 1 405 418 -1 512 487 - 107 070 7,6 
Helgelandssykehuset - 667 718 - 728 460 - 60 742 9,1 
Sykehusapotek Nord -142 131 - 163 976 - 21 845 15,4 
Nord-Norsk Helsenett -14 372 - 21 582 - 7 210 50,2 
Eliminering  5 683 636 5 943 645 260 009 4,6 
Totalt - 6 471 590 - 7 109 588 637 998 9,9 

 
UNN og Helgelandssykehuset har den sterkeste relative veksten i inntektsnivå fra regnskap 
2002 blant de fem helseforetakene (eks Sykehusapotek og NN helsenett). Helse Finnmark har 
den laveste veksten.  
 
Polikliniske inntekter (inkl egenandeler) økte med 7,1 pst i gjennomsnitt. 
Hålogalandssykehuset (+ 10 %) og Nordlandssykehuset (+ 12 %) har økt disse inntektene mer 
enn gjennomsnitt. ISF-inntektene har økt med 18 pst i gjennomsnitt (merk at refusjon økte fra 
55 pst til 60 pst). Helse Finnmark (+ 24 %), Nordlandssykehuset (+22 %) og 
Helgelandssykehuset (+ 20 %) økte ISF-inntektene over gjennomsnitt, mens UNN (+ 14 %) 
og Hålogaland (+ 13 %) hadde mindre vekst enn gjennomsnitt.  
 
Andre driftsinntekter har økt mest ved UNN (+ 52 %), Hålogalandssykehuset (+ 56 %) og 
Helgelandssykehuset (46 %).  I sistnevnte kategori inngår blant annet leieinntekter, andre 
salgsinntekter og andre pasientinntekter.    
 
Tabellen nedenfor viser kostnadsutviklingen ved helseforetakene. I forbindelse med 
overtakelse av behandlingshjelpemidler ble basisrammen til sammen økt med 52 mill kr fra 
2002.  I tillegg skyldes 61 mill kr av veksten i 2003 økt arbeidsgiveravgift, jf avsnitt 4.   
 

Korrigerte driftskostnader* 
Foretak 2002 2003 Vekst Vekst i pst 

Helse Nord RHF 5 739 507 6 070 009 330 502 5,8 
Helse Finnmark 897 965 964 488 66 523 7,4 
UNN 2 671 078 2 869 235 198 157 7,4 
Hålogalandssykehuset 1 020 487 1 117 132 96 645 9,5 
Nordlandssykehuset 1 480 029 1 621 260 141 231 9,5 
Helgelandssykehuset 719 431 806 932 87 501 12,2 
Sykehusapotek Nord 141 863 164 010 22 147 15,6 
Nord-Norsk Helsenett 15 162 17 527 2 365 15,6 
Elimineringer  - 5 646 717 - 5 943 645 - 296 928  5,3 
Totalt* 7 038 804 7 686 949 648 144 9,2 

* Driftskostnader 2002 er oppjusterte med avskrivninger av åpningsbalanse. Av veksten i 2003 utgjør 
61 mill kr økt arbeidsgiveravgift, jf avsnitt 4.   

 
UNN og Helse Finnmark har den laveste kostnadsveksten mens Helgelandssykehuset har den 
relativt sterkeste veksten fra regnskap 2002 (eks Sykehusapotek og NN helsenett). Økt 
arbeidsgiveravgift har minimale effekter for Helse Finnmarks regnskapsresultat 2003.  
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4. Budsjettgjennomføring  
I forbindelse med budsjett 2003 ble det identifisert et tilpasningsproblem på ca 500 mill kr. 
Tilpasningen skulle gjøres over 2 år og vedtatt styringsmål 2003 var 249 mill kr i underskudd 
under da kjente forutsetninger. Helse Nords regnskapsmessige underskudd ble vesentlig større 
enn i vedtatt budsjett. Dette skyldes endrede forutsetninger og forklares i tabellen.  
 

Resultatvurdering 2003 
Styringsmål 2003 249 mill kr  
 
Regnskapsmessig underskudd 2003 
 
Korreksjoner  
- Økte avskrivninger (endret åpningsbalanse)  
- Økt arbeidsgiveravgift  
- Utenlandsbehandling  
 

 
 547,7 mill kr  

 
 

- 286,6 mill kr  
- 60,9 mill kr  
- 2,0 mill kr  

Korrigert resultat   198,2 mill kr  
Avvik fra styringsmål  - 50,8 mill kr  

 
Økt arbeidsgiveravgift  
Økt arbeidsgiveravgift fra 01.01.04 belastet regnskapet for 2003 med ca 61 mill kr utover 
forutsetningene. Dette skyldes at det beregnes full arbeidsgiveravgift av feriepengeavsetning, 
pensjonsforpliktelser og andre avsetninger som kommer til utbetaling etter 31.12.03.  
 
Avskrivninger av åpningsbalanse 
I regnskap 2002 ble det lagt til grunn en foreløpig verdi på åpningsbalansen på om lag 52 pst 
av de takserte verdiene. Denne foreløpige åpningsbalansen medførte årlige avskrivninger på  
264,4 mill millioner kroner. I henhold til regnskapsloven har Helse Nord kostnadsført 
avskrivninger av åpningsbalanse ut fra takserte verdier. Dette medfører at avskrivninger av 
åpningsbalanse som belaster regnskapet i 2003 ble ca 551 mill kr.  
 
Som følge av ovenstående belastes regnskapet for 2003 med 286,6 mill kr ut over 
forutsetningene. Helse Nord mottok ikke tilsvarende inntektsøkning og underskuddet økte. 
Helse Nord kan følgelig ikke reinvestere og vedlikeholde dagens kapitalmasse. 
Regnskapsteknisk løses dette gjennom belastning av fulle avskrivninger. Dette synliggjør 
faktisk kapitalkostnader. Deler av underskuddet (ca 28 pst av åpningsbalanseavskrivningene) 
føres mot et ”strukturfond”. Dette synliggjør Helse Nords styringsmål og at helseregionene 
ikke mottar tilsvarende inntekter som følge av økte åpningsbalanseavskrivninger). Denne 
løsningen innebærer at Helse Nord vil gå med underskudd i årene fremover, men 
styringsmålet fra eier vil justeres i forhold til dette (aksept for underskudd).      
 
Utenlandsbehandling  
Helse Nord har overtatt finansieringsansvaret for utenlandsbehandling fra 01.01.04. 
Helseregionen har videre fått føringer om å betale for regninger for behandling i 2003 som 
først kommer til utbetaling i 2004. Som følge av dette er regnskapet for 2003 belastet med ca 
2 mill kr. I tillegg har dette medført inntektssvikt for MR-buss i Helse Finnmark (tidligere 
finansiert av RTV).  
 
4.1 Vurdering  
Administrasjonens vurdering er at Helse Nord leverte et resultat som er bedre enn styringsmål 
2003. Tre av helseforetakene leverer et negativt resultatavvik fra sitt styringsmål, mens fire 
helseforetak (inkl RHF og Sykehusapotek Nord) leverer resultat bedre enn styringsmålet.  
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Helseforetakene har ulik evne og forutsetninger for omstilling. Tilpasningsproblemene er 
størst i helseforetakene som leverer negative avvik mot budsjett. Tabellen under er en 
illustrasjon av administrasjonens vurdering av budsjettgjennomføringen per helseforetak i 
2003. Regnskapsresultatet er korrigert for momentene redegjort for ovenfor.   
 

Budsjettgjennomføring 2003 
 Finnmark  UNN Hålogaland Nordland  Helgeland  RHF  SUM*  
Regnskapsresultat  122 237 126 753 142 216 104 972 75 739 -20 163 547 701 
 
Korreksjoner  
Økt avskrivningskostnad 
av endret åpningsbalanse   

 
-34 334 

 
-103 446 

 
-54 861 

 
-62 186 

 
-31 811 

  
-286 638 

Økt arbeidsgiveravgift  0 - 28 920 - 10 429 - 14 386 - 6 562 - 600 - 60 898 
Utenlandsbehandling       -2 000 -2 000 
 
Regnskap mot 
styringsmål 87 903 - 5 613 76 926 28 400 

 
37 366 - 22 763 198 165 

Styringsmål  30 000 70 000 50 000 76 000 23 000 0 249 000 
Avvik  57 903 - 75 613 26 926 - 47 600 14 366 - 22 763 - 50 835 
* Sum inklusiv Sykehusapotek Nord og Nord-norsk Helsenett.  
 
UNN og Nordlandssykehuset leverte resultater betydelig bedre enn forutsatt. Beregningene 
viser at UNN leverte et resultat som var 75,6 mill kr bedre enn forutsatt, mens 
Nordlandssykehuset leverte et resultat som var 47,6 mill kr bedre enn budsjettert. Sistnevnte 
helseforetak justerte underskuddsprognosen ned til 50 mill kr i rapportering per august. UNN 
opprettholdt underskuddsprognosen gjennom året og endelig resultat avviker betydelig fra det 
løpende rapporterte regnskapsresultatet. Resultatforbedringen skyldes blant annet for høy 
pensjonskostnad i forhold til endelig aktuarberegning.   
 
I forhold til kjente forutsetninger ved utarbeidelsen av budsjettet for 2003 leverte 
foretaksgruppen et resultat som var 50,8 mill kr bedre enn styringsmål.  
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Tabellen nedenfor viser regnskap mot budsjett per helseforetak: 
 

1)  Regnskap inkludert konserninterne transaksjoner 
2)  Budsjett = revidert budsjett inkludert foretaksinterne transaksjoner. Hålogalandssykehuset og  
 Helgelandssykehusets budsjett er korrigert til styringsmål.   
 
Resultatgraden (resultat/driftsinntekter) er utrykk for helseforetakenes behov for tilpasning av 
kostnadsnivå til inntektsnivå og varierer fra - 4,6 pst ved UNN til – 14,7 pst ved 
Hålogalandssykehuset.    
  
5. Investeringer 
I 2003 ble det foretatt investeringer på 342,8 mill kr. Fastsatt ramme for investering var 433 
mill kr slik at ca 79 pst av vedtatt ramme for investering ble benyttet innen utgangen av året.  
I 2002 ble om lag 80 pst av investeringsrammen på 337,8 mill kr disponert og helseforetakene 
kunne som følge av dette i sum investere for ca 67 mill kr utover rammen i 2003. Totalt 
etterslep i forhold til investeringsrammene fra 2002 og 2003 er beregnet til 160 mill kr per 
31.12.2003.     

Regnskap per helseforetak 2003   
Regnskap 1) 

 
Budsjett 2) 

 
Avvik 

 
Avvik i 

pst  

 
Resultat 

grad 
RHF (adm)  Inntekt - 288 097 - 285 703 - 2 394 0,8  
 Driftsutgifter 275 867 294 201 - 18 334 -6,2  
 Finansielle poster - 7 934 - 8 498 564 - 6,5  
 Resultat - 20 164 0 - 20 164 - 7,0 
Finnmark Inntekt - 841 727 - 825 950 - 15 777 1,9  
 Driftsutgifter 964 488 857 975 106 513 12,4  
 Finansielle poster - 524 - 2 025 1 501 - 74,1  
 Resultat 122 237 30 000 92 237 307,5  - 14,5 
UNN Inntekt - 2 729 776 - 2 647 000 82 776 3,1  
 Driftsutgifter  2 869 235 2 729 000 140 235 5,1  
 Finansielle poster - 12 706 -12 000 - 706 5,9  
 Resultat 126 753 70 000 56 753 81,1 - 4,6 
Hålogaland Inntekt  - 972 985 - 956 783 - 16 202 1,7  
 Driftsutgifter 1 117 131 1 007 664 109 467 10,9  
 Finansielle poster  - 1 375 - 881 - 494 56,1  
 Resultat 142 771 50 000 92 771 185,5  - 14,7 
Nordlandssykehuset Inntekt - 1 512 487 - 1 479 894 - 32 593 2,2  
 Driftsutgifter 1 621 260 1 558 877 62 383 4,0  
 Finansielle poster - 3 800 - 2 983 - 817 24,4  
 Resultat 104 972 76 000 34 972 38,1 - 6,9 
Helgeland Inntekt - 728 460 - 695 443 33 017 4,7  
 Driftsutgifter 806 932 719 943 86 989 12,1  
 Finansielle poster  - 2 733 - 1 500 - 1 233 82,2  
 Resultat 75 739 23 000 52 739 229,3 - 10,4 
Apoteket Inntekt - 163 976 - 147 064 -16 912 11,5  
 Driftsutgifter 164 010 147 464 16 546 11,2  
 Finansielle poster - 383  - 400 17 4,0  
 Resultat 349 0 349 -  0,2 
Nord-norsk helsenett Inntekt - 21 582 - 15 321 5 275 34,4  
 Driftsutgifter 17 527 15 321 1 220 8,0  
 Finansielle poster - 204 - - 204 -  
 Resultat - 4 259 0 - 4 260 -  20,5 
Totalt Inntekt - 7 259 090 - 7 053 158 - 205 932 2,9  
 Driftsutgifter 7 836 450 7 330 445 506 005 6,9  
 Finansielle poster - 29 659 - 28 287 - 1 372 4,9  
 Resultat 547 701 249 000 298 701  120,0  - 7,5 
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Foretatte investeringer i 2003 pr. foretak (alle tall i tusen kr): 
 

 
Foretak 

Tidligere 
ikke 

disponert  

Investeringsramme 
2003 

Totalt 
disponibelt 

2003 

Totalt 
investert 

2003 

Overført 
2004 

 
Helse Nord RHF 8 394 49 910 58 304 25 886 32 418 
Helse Finnmark -5 721 41 651 35 930 31 617 4 313 
UNN 19 998 100 835 120 833 72 598 48 235 
Hålogalandssykehuset - 11 488 56 888 45 400 47 563 - 2 163 
Nordlandssykehuset 44 935 130 743 175 678 132 832 42 846 
Helgelandssykehuset 11 277 52 973 64 250 29 767 34 483 
Sykehusapotek Nord - 272 - - 1 681 - 
Nord-Norsk Helsenett - 3 476 - - 859 - 
Totalt*  67 435 433 000 500 435 342 803 160 172 

* Sykehusapotek Nord og Nord-norsk Helsenett er holdt utenfor totalrammen.  
 
Totale investeringer på 342,8 mill kr fordeler seg på hovedgruppene slik:   
 

 Anlegg 
under 

utførelse 

Tomt Bygninger Maskiner 
og utstyr 

Inventar 
og utstyr 

Immaterielle 
Eiendeler 

Total 

Kr  102 603 81 42 543 140 619 40 042 16 917 342 803 
Pst andel 29,9 0,0 12,4 41,0 11,7 4,9 100,0 

 
6. Likviditet 
Likviditetsprognosen ble utarbeidet med utgangspunkt i budsjett 2003. Helse Nord konsernet 
hadde en kontantbeholdning ved årets begynnelse på om lag 445 mill kr og en utgående 
beholdning på ca 487 mill kr (frie midler). Total kontantbeholdning ved utgangen av året var 
670 mill kr, hvorav 183 mill kr var bundne midler. Helse Nord tok i november opp lån på 133 
mill kr. I tillegg ble påløpte ikke betalte renter konvertert til langsiktig lån (ca 7,5 mill kr). 
Total gjeld til Helsedepartementet er 259,5 mill kr.  
 
Etterslep i investeringsaktiviteten (jf forrige avsnitt) medfører at likviditetsbeholdningen i 
2003 var gjennomgående noe bedre enn prognostisert. Andre årsaker til økning i 
likviditetsbeholdningen skyldes budsjettgjennomføring bedre enn forutsatt, diverse 
periodiseringer av kostnader som kommer til utbetaling i 2004, økning i leverandørgjeld og 
reduksjon av kundefordringer. Utbetalinger i forbindelse med pensjonsordninger var 149,4 
mill kr høyere enn regnskapsført kostnad.   
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Kontantstrømoppstilling 2003 2003

RHF KONSERN

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat fra driften -1 037 263 869 -547 701 160
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 -130 000
Ordinære avskrivninger 5 235 861 597 614 847
Nedskrivning anleggsmidler 0 542 493
Nedskrivning verdi datterselskaper 1 057 427 941 0
Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 34 982 516 148 685 139
Endring i pensjonsmidler/-forpliktelser 448 849 -149 375 149
Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode 0 -600 491
Poster klassifisert som inv.- eller finansieringsaktiviteter 0 0
Endring i andre tidsavgrensningsposter -99 085 272 129 814 765

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -38 253 974 178 850 444

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 4 631 000
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -25 886 403 -342 803 522
Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak -300 000 -362 465
Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -26 186 403 -338 510 987

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 140 504 370 140 504 370
Egenkapital overtatt Nord-Norsk Helsenett AS 0
Netto endring i kassekreditt 0 0
Inn-/utbetalinger av egenkapital 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 140 504 370 140 504 370

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 76 063 993 -19 156 173

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01.03 322 198 144 689 187 801
Overtatt kontanter ved etablering datterselskaper
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12.03 398 262 137 670 031 628  

 
 

Likviditetsprognose 2003
 Helse Nord
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Utviklingen i driften medførte at Helse Finnmark og Hålogalandssykehuset har økt limit på 
driftskreditten i løpet av året.  
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7. Aktivitet ved helseforetakene i Helse Nord  

 
Tabellen under viser total pasientbehandling i 2003 sammenstilt med 2002 for regionen. Det 
vises for øvrig til vedlagte spesifikasjon pr. foretak. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.1 Somatisk virksomhet  
Styringsdokumentet 2003 åpnet for at totalt somatisk aktivitetsnivå skulle videreføres på om 
lag samme nivå som i 2002. Målsettingen om bedre ressursutnyttelse gjør at vridning mot 
dagbehandling og poliklinisk behandling har vært, og er en ønsket vridning av aktiviteten. 
Denne endringen i aktivitet stiller krav til omstilling i helseforetakene.  
 
Målt i antall opphold har Helse Nord økt aktiviteten med 7,1 pst fra 2002. Størst relativ 
økning har skjedd innen dagbehandling (jf figur), men også antallet inneliggende opphold 
viser økning. Målt i DRG-poeng viser tallene en økning på 5,6 pst. 
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2 DRG-poeng er beregnet med grupperingslogikk og vekt fra 2003 for begge årene og viser total produksjon i 
helseforetaksgruppen. Endringer i DRG-produksjon som følge av systemtekniske endringer mellom årene er 
eliminert. Datakilde er analysesenteret Lovisenberg.  
3 Liggedøgn er her definert som innskrivningsdato - utskrivningsdato, eksklusive permisjonsdøgn. Polikliniske 
konsultasjoner er oppgitt eksklusive ikke møtt pasienter. Eventuelle avvik fra andre kilder kan skyldes ulike 
definisjoner. 

 Resultat 
2002 

Resultat 
2003 

Endr. i pst 

Somatikk    
Sum sykehusopphold 123 030 131 813 7,1 
- herav dagkirurgi 18 959 20 457 7,9 
- herav innlagte heldøgnsopphold 84 282 86 685 2,9 
- herav elektive dagopphold 19 789 24 671 24,7 
    
Polikliniske konsultasjoner m RTV-ref 384 491 405 603 5,5 
DRG-poeng2 97 346 102 811 5,6 
- herav dagkirurgi  9 517 9 835 3,3 
Psykisk helse3     
Antall utskrivninger 4 753 4 717 -0,1 
Antall liggedøgn 123 656 123 801 0,1 
Antall dagopphold 11 246 9 841 - 12,5  
Poliklinikk VOP 64 307 74 305 15,5 
Antall tiltak BUP 51 302 59 185 15,4 
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Innlagte heldøgnsopphold har den laveste relative økning. Når aktiviteten totalt jevnt over er 
økende vil Helse Nord RHF vurdere dette som at helseforetakene er i ferd med å vri 
aktiviteten i riktig retning mot dagbehandling og poliklinikk. Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset har imidlertid en relativt høy aktivitetsøkning på innleggelser i forhold 
til en målsetting om å holde denne på samme nivå som i 2002. Helgelandssykehuset har en 
nedgang i elektive dagopphold, i motsetning til de øvrige som har en betydelig økning av 
disse. Noe av nedgangen ved Helgelandssykehuset kompenseres gjennom økning i 
polikliniske konsultasjoner.  
 
Økningen i polikliniske konsultasjoner totalt er 5,5 pst. Helse Finnmark har den største 
økningen på 15 pst, mens de øvrige har en økning på 3-7 pst. Andelen nyhenviste til 
poliklinikkene øker noe. 
 
Det er fortsatt for mange ferdigbehandlede pasienter i sykehusenhetene og samtlige 
helseforetak med unntak av Helgelandssykehuset har økning i forhold til forrige år.  
 
Helse Nord har i 2003 hatt fokus på de nasjonale satsningsområdene kreft, rehabilitering og 
psykisk helsevern. Det har vært et uttrykt mål å ta ned områder med overkapasitet for å styrke 
områder der vi har mangelfullt tilbud og underkapasitet. Overkapasitet i foretaksgruppen 
finnes i hovedsak i de kirurgiske fagområder, noe som bekreftes av beleggsprosenten innen 
kirurgi som for de fleste har gått noe ned i 20034. Tallene presenteres i de foretaksspesifikke 
vedleggene.  
    
Utnyttelsesgrad av senger har sammenheng med liggetid. Kortere liggetid og god 
utnyttelsesgrad av sengekapasitet stiller krav til effektiv logistikk. Med andre ord vil kortere 
liggetid kunne påvirke sengekapasiteten negativt. Tabellen nedenfor viser utviklingen i 
gjennomsnittlig antall liggedager per heldøgnsopphold (kilde NPR).  
 

Gjennomsnittlig liggetid – heldøgnsopphold 
 2001 2002 2003 
Helgeland  4,9 4,9 4,9 
NLSH 5,3 5,3 5,1 
Hålogaland  5,6 5,4 5,1 
UNN 5,9 5,6 5,5 
Finnmark  4,8 4,4 4,2 
Helse Nord  5,4 5,2 5,1 
    
Helse Midt  6,1 5,8 5,8 
Helse Vest  5,9 5,7 5,6 
Helse Sør  5,6 5,4 5,2 
Helse Øst  5,9 5,7 5,4 
    
Hele landet  5,8 5,6 5,3 

 
Liggetiden er redusert de siste tre årene og Helse Nord har de laveste liggetidene blant 
helseregionene. Reduksjonen er en videreføring av utviklingen fra årene før 2001.  
 

                                                 
4 Beregningene i vedleggene er gjort på foretaksnivå med utgangspunkt i effektive senger med unntak av UNN. 
Her legges det imidlertid opp til full kapasitet hele året slik at normerte senger er tilnærmet lik effektive senger. 
Hotellsenger er inkludert i sengekapasiteten.  
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7.2 Psykisk helse 
Opptrappingsplan for psykisk helse har i tillegg til tilførsel av nye midler, stilt krav til en 
bedre ressursutnyttelse av midlene som benyttes i dag. I styringsdokument for 2003 ble det 
redegjort for et aktivitetsmål på årlig økning fra 2001 nivå på 15 pst økning innen poliklinisk 
behandling, 5 pst økning for inneliggende pasienter og 10 pst økning for dagbehandling. Noe 
uklare definisjoner vanskeliggjør vurdering av måloppnåelse og utviklingen er noe ulik på 
helseforetakene. Administrasjonens vurdering er likevel at totalmålene innen antall 
utskrivninger og polikliniske tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien er oppnådd.  Måltall 
for polikliniske konsultasjoner og dagopphold i voksenpsykiatrien er ikke oppnådd.  
 
Økningen i driftsmidler til helseforetakene i 2003 besto av 3,4 pst prisjustering av tidligere 
tildeling. I tillegg økte øremerket tilskudd til nasjonalt kompetansesenter i Finnmark med 2 
mill kr. Aktivitetsvekst har dermed i hovedsak skjedd gjennom økt produktivitet og vekst i 
poliklinikkrefusjoner.   
 
7.2.1 Psykisk helse for barn og unge 
Antall tiltak i BUP (direkte pasientbehandling og indirekte tiltak) viser en økning på 15,2 pst 
fra 2002. Særlig Helgelandssykehuset (+ 36,9 %) og Nordlandssykehuset (+ 23,7 %) viser 
sterk vekst. UNN og Hålogaland viser vekst på mellom 9 og 10 pst. Kun Helse Finnmark har 
en nedgang i antall registrerte tiltak (- 2,8 %) i BUP.    
 
Noe av aktivitetsveksten vil trolig skyldes økt bevissthet rundt registrering av tiltak samt 
endret registreringspraksis.   
 
7.2.2 Psykisk helse for voksne 
Antall utskrivninger og antall liggedøgn viser en videreføring av aktivitetsnivået fra 2002. 
Veksten i antall utskrivninger er særlig stor ved Hålogalandssykehuset (+ 45,6 %), mens 
UNN har en nedgang på 12,3 pst.  Tallene for antall dagopphold viser en nedgang på 12 pst 
og må ses i sammenheng med økningen i poliklinisk behandling i VOP (+ 15 %). Dersom en 
ser dagopphold og polikliniske konsultasjoner under ett, og dermed reduserer effekt av endret 
registreringspraksis, er økningen på 11,4 pst.  
 
Aktivitetsmålene innen poliklinikk VOP og dagopphold VOP er ikke nådd når en ser 
helseregionen under ett. Imidlertid er det enkelte poliklinikker som har vist en betydelig 
økning. Økningen har skjedd uten at det samtidig har vært tilført nye ressurser til denne 
virksomheten. Noe av årsaken til at det ambisiøse aktivitetsmålet ikke nås er at poliklinikkene 
er små og sårbare. Enkelte har høy turnover, noe som gjelder Helse Finnmark spesielt. 
Rekrutteringen av spesialister er bedret de siste årene, men fortsatt er dette et problem. 
Personell under utdanning, lange avstander i landsdelen og økt ambulant virksomhet 
(mangelfull registrering) vanskeliggjør oppfyllelsen av aktivitetsmål.  
 
7.3 Kjøp av tjenester fra andre regioner – somatikk  
Helse Nord har ”sørge- for ansvar” for pasienter med bostedsadresse i Nord-Norge. I 2003 ble 
det registrert 7 339 antall opphold utenfor Helse Nord gruppen. Antall DRG-poeng utenfor 
regionen var 7 650. Målt i antall opphold er dette en økning på 17,5 pst (fra 6244) og 15,2 pst 
målt i antall DRG-poeng (fra 6641). Størst økning i antall opphold kan indikere at det er noe 
”lettere” pasientbehandling som foretas utenfor regionen enn tidligere. Dette antas å ha 
sammenheng med blant annet fritt sykehusvalg.  
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Antall opphold Antall DRG-poeng  
2002 2003 Endr i pst 2002 2003 Endr i pst 

Behandlet utenfor 
foretaksgruppen  

 
6 244 

 
7 339 17,5 

 
6 641 

 
7 650 15,2 

Behandlet i 
foretaksgruppen5  

 
122 507 

 
131 023 7,0 

 
97 570  

 
101 777 4,3 

Total  128 751 138 362 7,5 104 211 109 426 5,0 
Pst av total 
behandlet i 
foretaksgruppen  

 
 

95,2 

 
 

94,7 

  
 

93,6 

 
 

93,0 

 

 
Helse Nord har som målsetting at pasienter fra Nord-Norge skal velge behandling i 
landsdelen. Tabellen over viser at pasientstrømmene ut av regionen medførte en utvikling i 
motsatt retning i 2003. Prosentandel av total pasientbehandling av Nord-Norge pasienter 
foretatt utenfor regionen økte fra 6,4 pst til 7 pst i løpet av 2003 (målt i DRG-poeng).  
 
7.4 Per helseforetak  
Figuren og tabellen under illustrerer økningen i antall opphold og gir også et bilde av den 
relative fordelingen mellom helseforetakenes opptaksområder.   
 

ISF-aktivitet utenfor region nord 2002-2003 
 

Antall opphold Antall DRG-poeng 
Helseforetak 2 002 2 003 Endring i pst 2002 2003 Endring i pst 
Finnmark  720 975 35,4 % 826 1035 25,3 % 
UNN  870 970 11,5 % 891 943 5,8 % 
Hålogaland  1 050 1 136 8,2 % 1184 1231 4,0 % 
NLSH  1 258 1 539 22,3 % 1401 1758 25,5 % 
Helgeland  2 345 2 719 15,9 % 2338 2623 12,2 % 
RHF (private) 1 59  0 60  
SUM  6 244 7 339 17,5 % 6640 7 650 15,2 % 
 
Den største relative økningen skjedde i opptaksområdene til Helse Finnmark og 
Nordlandssykehuset. Merk at polikliniske konsultasjoner utenfor region ikke er inkludert i 
oversikten.  
 

                                                 
5 Tabellen viser kun produksjon av pasienter med bostedsadresse i Nord-Norge og inkluderer ikke behandling av 
pasienter tilhørende andre helseregioner. Total produksjon i tabellen ovenfor avviker derfor fra totalproduksjon i 
avsnitt 7 og i de foretaksspesifikke vedleggene hvor disse pasientene er inkludert. Denne differansen er 
grunnlaget for Helse Nords gjestepasientinntekter.   
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Gjestepasientkostnaden er 80 pst av ISF-refusjon. ISF-refusjonen var 55 pst i 2002 og økte til 
60 pst i 2003. Denne endringen medførte at Helse Nords basisramme ble redusert med 151,7 
mill kr i budsjett 2003. Tall for polikliniske konsultasjoner utenfor regionen er ikke inkludert i 
oversiktene ovenfor. I 2003 hadde ikke Helse Nord kostnader i forbindelse med disse, men i 
2004 vil Helse Nord ha kostnader i forbindelse med syketransporten.     
 
Totale brutto gjestepasientkostnader (somatikk og psykiatri) er 270 mill kr i regnskap 2003 
mot 255 mill kr i regnskap 2002. Dette er en vekst på 5,9 pst. Brutto gjestepasientkostnad 
innen somatisk virksomhet økte fra 156 mill kr til 183 mill kr.   
 
7.5 Ventetid 
Tall fra offisielle ventetidsstatistikker viser en betydelig reduksjon i 2003. Antall som har 
ventet mer enn et år på behandling er redusert med 60 pst i løpet av året. Flere av foretakene 
har gjort et betydelig arbeid med rydding i ventelistene i 2003. Samtlige tall er hentet fra 
Norsk Pasientregister. 
 

 2002 2003 
Gjennomsnittlig antall dager ventetid for 
pasienter som fikk behandling* 

 
93 

 
86 

Antall pasienter som har ventet mer enn ett år 
på behandling pr. 31/12 

 
4 257 

 
 1 676 

* Antall dager fra søknad er mottatt til behandling starter 
 
Totalt sto 31 425 personer på venteliste pr. 31.12.2002. Ved utgangen av 2003 sto 26 898 
personer på venteliste. Dette er en reduksjon på 14,4 pst.  
  
Ved årsskiftet utgjorde andelen som hadde ventet over 1 år på behandling 6,2 pst av samtlige 
på venteliste. Tilsvarende tall ved forrige årsskifte var 13,5 pst. 
 
Variasjonen mellom foretakene utjevnes i større grad enn tidligere. Forskjellene er imidlertid 
fremdeles relativt store ved utgangen av 2003. Mens bare 2,5 pst av ventelistepasientene ved 
Hålogalandssykehuset hadde ventet mer enn ett år, hadde 23,2 pst av ventelistepasientene ved 
Nordlandssykehuset ventet over ett år. 
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Tabellen under viser totalt antall på venteliste og andel som har ventet over ett år på 
behandling pr. foretak.  
 

Antall totalt som ventet 
Pr 31.12 

Antall som har ventet mer 
enn ett år 

Antall som har ventet mer 
enn ett år i pst av total 

 
Foretak 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Finnmark 5 014 4 711 714 592 14,2 % 12,6 % 
UNN 9 688 9 479 753 306 7,8 % 3,2 % 
Hålogaland 3 801 3 629 95 50 2,5 % 1,4 % 
NLSH 9 945 6 397 2 308 540 23,2 % 8,4 % 
Helgeland 2 977 2 682 387 188 13,0 % 7,0 % 
SUM 31 425 26 898 4 256 1 676 13,5 % 6,2 % 
 
Helse Nord har hatt hovedfokus på å få ned ventetid og antall ventende innenfor spesialitetene 
ortopedi og øre-nese-halssykdommer, da dette har vært våre største utfordringer. Tabellen 
viser at ventetidene er redusert innenfor disse fagområdene for de fleste av foretakene.   
 

Gjennomsnittlig ventetid 2003 og 2002 (avviklet) i antall dager for psykiatri, ortopedi og øre 
nese hals: 

 
Psykisk helse  Ortopedi  Øre nese hals  Foretak 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Finnmark 85  79 142 129 73 92 
UNN 52 94 129 145 112 104 
Hålogaland 69 55 104 83 95 91 
Nordlandssykehuset 65 52 113 75 162 180 
Helgeland 66 39 105 66 129 80 
Helse Nord  66 62 119 98 127 126 

 

8. Pasienttilfredshet ved somatiske poliklinikker 
Stiftelse for helsetjenesteforskning (HELTEF) gjennomførte i september 2003 en 
undersøkelse om pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker. (PasOpp. Pasienterfaringer 
ved somatiske poliklinikker i Helse Nord. Utredningsrapport 21/2003). Samme type 
undersøkelse ble også gjort i Helse Vest og Helse Midt-Norge.  
 
8.1 Hovedfunn 
Resultatene viser at pasientene generelt er godt tilfreds med poliklinikk- og 
dagbehandlingstilbud ved somatiske sykehus i Helse Nord. Et samlet resultat på mellom 8,3 
og 9,0 på indikatorene tyder på stor tilfredshet. Best tilbakemeldinger gir pasientene på 
spørsmål knyttet til indikatoren pasientrapportert standard (9,0), men også indikatorene 
organisering og erfaring med personalet gir høy score (begge 8,8). Minst bra er resultatet på 
informasjon og kommunikasjon. Dette sammenfaller med undersøkelsen blant de 
inneliggende pasientene som ble gjort i 2002. 
 
8.2 Helseforetaksnivå 
Det er generelt små forskjeller mellom helseforetakene når en ser på hver enkelt indikator. 
Variasjonen er størst på indikatoren pasientrapportert standard. Hvis vi ser samlet på de fire 
indikatorene, viser det seg noe mer varierende bilde (1 høyeste score og 5 dårligste score): 
 

 Helgeland Nordland Hålogaland UNN Finnmark 
Informasjon 4 2 1 3 5 
Personalet 3 2 1 4 5 
Organisering 2 3 1 4 5 
Standard 1 5 3 2 4 
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Hålogalandssykehuset får best tilbakemelding på tvers av områdene, mens Helse Finnmark 
får generelt dårligst resultat. De øvrige tre helseforetakene får gjennomgående middels 
resultater. Forskjellene er imidlertid generelt ikke signifikant bedre eller dårligere enn snittet 
for regionen.  
 
9.  Kvalitet  
Helse Nord deltar i det nasjonale arbeidet med å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer. I 2003 
ble det etablert måling på følgende indikatorer: 
 
• Korridorpasienter 
• Epikrisetid  
• Preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd 
• Sykehusinfeksjoner (punktprevalens, halvårlige målinger) 
 
• Tvungen innskrivning i psykiatrisk institusjon (halvårlige målinger) 
 
• Pasienttilfredshet (årlige spørreskjemaundersøkelser, se forrige punkt):  
 

 Standard 
 Informasjon 
 Organisering 
 Erfaring med personalet  

 
Første publisering av resultater skjedde i september 2003, og alle resultatene legges ut på 
hjemmesiden for Fritt sykehusvalg www.sykehusvalg.net. 
 
I desember 2003 gjennomførte SINTEF Unimed en første samlet gjennomgang av 
sykehusreformen, blant annet når det gjelder arbeidet med kvalitetsutvikling og -måling. 
 
Det presiseres at tallene som det redegjøres for nedenfor er for 2- 4. kvartal 2003 (ikke 
akkumulerte størrelser).  
 
9.1 Korridorpasienter 
Arbeid med ventetider og korridorpasienter har høy prioritet, men det er ikke etablert gode 
nok system for å rapportere data. Rapporteringen skjer derfor manuelt.  
 
Statens helsetilsyn gjennomfører jevnlige punktprevalensundersøkelser ved indremedisinske 
avdelinger. Den siste undersøkelsen som ble offentliggjort, viste økning i antallet 
korridorpasienter etter noen år med nedgang.  
 
Hvis vi ser på andelen korridorpasienter i hele sykehuset, hadde Helse Nord en andel 
korridorpasienter godt under landsgjennomsnittet. Det er imidlertid relativt store forskjeller 
mellom enkeltsykehus internt i regionene (fra 0,0 til 5,0 i Helse Nord).  
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2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Korridorpasienter  
Snitt per dag  Andel korr 

pas 
 Snitt per 
dag  

Andel korr 
pas  

 Snitt per dag  Andel korr 
pas  

Hålogalandssykehuset HF  
Stokmarknes 0,4 1,7 0,6 0,6 1,5 1,6 
Narvik 0,3 1,4 0,4 0,6 1,8 2,2 
Harstad 0,2 0,5 0,8 0,7 2,3 1,8 
Nordlandssykehuset HF    
Bodø 3,4 1,3 3,1 1,1 3,4 1,3 
Lofoten 0,5 0,9 0,7 1,4 1,1 2,1 
Helgelandsykehuset HF    
Rana 2,8 3,6 2,4 3,5 4,0 5,0 
Mosjøen 0,2 0,7 0,0 0,1 0,2 0,5 
Sandnessjøen 1,5 1,9 0,5 0,7 1,6 1,9 
UNN HF    
UNN 6,5 1,4 2,9 0,6 5,2 1,1 
Helse Finnmark HF    
Hammerfest  1,2 1,0 2,3 2,3 0,6 0,5 
Kirkenes  0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 

 
9.2 Epikrisetid 
Styringsdokumentene både for 2003 og 2004 påpekte at andelen epikriser som sendes ut 
innen 7 dager etter utskrivning, bør komme opp i 80 pst. Tallene viser gjennomgående at over 
halvparten av pasientene som ikke fikk epikrisen sendt til oppfølgende instans innen 7 dager 
etter utskriving. Tallene varierer mye både regionalt og mellom enkeltsykehus. Helse Nord 
legger seg på bunn blant de regionale helseforetakene, en del lavere enn landsgjennomsnittet. 
 
 

Andel epikriser sendt innen 7 dager  
 

 2.kvartal 3. kvartal 4. kvartal  

Hålogolandssykehuset HF    
Stokmarknes 59,7 % 80,2 % 59,0 % 
Narvik 0,0 % 34,0 % 15,5 % 
Harstad 45,1 % 43,4 % 46,3 % 
Nordlandssykehuset HF       
Bodø 19,7 % 28,4 % 21,7 % 
Lofoten 29,4 % 23,8 % 20,0 % 
Helgelandsykehuset HF       
Rana  49,2 % 44,8 % 23,1 % 
Mosjøen 62,8 % 46,8 % 64,2 % 
Sandnessjøen  40,1 % 40,7 % 37,2 % 
UNN HF       
UNN   32,0 % 37,5 % 
Helse Finnmark HF       
Hammerfest Sykehus HF 76,5 % 79,2 % 52,6 % 
Kirkenes Sykehus 47,3 % 44,8 % 32,3 % 

 
9.3 Sykehusinfeksjoner 
Den nye nasjonale handlingsplanen for å forbygge sykehusinfeksjoner for 2004-2006 påpeker 
at sykehusinfeksjoner er ressurskrevende, øker liggetiden i sykehus og gir økt risiko for død. 
De er vanskelig å bli helt kvitt, men risikoen kan reduseres. Det er iverksatt en rekke tiltak for 
å få ned omfanget av sykehusinfeksjoner, noe som også har gitt resultater, siden 
infeksjonsraten er betydelig redusert. Punktprevalens av sykehusinfeksjoner har blitt målt i 
Norge siden 1979. Resultatene over tid antyder en viss reduksjon i omfanget av de vanligste 
sykehusinfeksjonene, og at forekomsten har vært stabil de siste årene.   
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Den nasjonale utviklingen er stabil. De regionale variasjonene kan både skyldes reelle kvali-
tetsforskjeller og systematiske ulikheter i målemetode og registreringspraksis. For 2002 og 
2003 la Helse Nord seg omtrent på landsgjennomsnittet.  
 
9.4 Preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd 
Data på indikatoren preoperativ liggetid for lårhalsbrudd ble i 2003 basert på manuell inn-
rapportering fra sykehusene til Norsk pasientregister (NPR). Fordi lårhalsbrudd er en skade 
som i første rekke rammer eldre, er kun pasienter fra 65 år og eldre inkludert i tallmaterialet.  
Det er små forskjeller i andelen pasienter operert innen to døgn på regionalt nivå og Helse 
Nord plasserer seg rundt landsgjennomsnittet. Også spredningen på institusjonsnivå er 
beskjeden. For mange sykehus blir de kvartalsvise tallene små, og selv om begge kvartal slås 
sammen, er sjansen for tilfeldig variasjon relativt stor. Det er stilt spørsmål ved om to døgn er 
for lang tid brukt som en indikator for effektiv pasientflyt i sykehusene.  
 
 

Preoperativ liggetid ved 
lårhalsbrudd – andel 
operert innen 48 timer 

 
 
 2.kvartal 

 
 
3. kvartal 

 
 
4. kvartal  

Hålogalandssykehuset HF       
Stokmarknes 93 % 94 % 100 % 
Narvik 93 % 86 % 10 % 
Harstad 100 % 88 % 71 % 
Nordlandssykehuset HF       
Bodø 100 % 91 % 86 % 
Lofoten 80 % 88 % 100 % 
Helgelandsykehuset HF       
Rana  100 % 100 % 100 % 
Mosjøen 95 %   100 % 
Sandnessjøen  90 % 100 % 100 % 
UNN Nord-Norge HF       
UNN   97 % 94 % 
Helse Finnmark HF       
Hammerfest  100 % 83 % 93 % 
Kirkenes  78 % 67 % 100 % 

 
9.5 Tvunget innskrivning i psykiatrisk institusjon  
Det er et mål å redusere bruken av tvunget psykisk helsevern. Innrapporterte tall til Helse 
Nord viser at andel av frivillige innleggelser i henhold til spesialistvedtak er økt fra 66 pst til 
73 pst poeng ved Nordlandssykehuset, mens UNN er uforandret. Dette er en utvikling i tråd 
med målsetting.   
 
10. Forskning og utdanning 
 
10.1 Forskning 
Forskningsaktiviteten ved helseforetakene skal bedre pasientbehandlingen, styrke faglig svake 
områder og stimulere de gode fagfelt og forskningsmiljø vi har. 
  
Det ble brukt om lag 41 mill kr over Helse Nord RHFs budsjett til klinisk forskning i 2003, 
inkludert midlene til Senter for aldersforskning og telemedisinsk forskning ved Nasjonalt 
senter for Telemedisin. I tillegg kommer eventuelle prosjekter og lønnsmidler som 
helseforetakene selv har avsatt utenom dette.  
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Budsjettpostene beløper seg som følger: 
  

Budsjett 2003 – forskning 
 Somatikk og psykiatri – klinisk forskning            23 700 000  
 Senter for aldersforskning 4 250 000  
 Nasjonalt senter for Telemedisin  13 000 000  
 Sum 40 950 000  

  
De rapporterte midlene går til mange ulike forskningsprosjekter, noen langvarige større 
prosjekter og en del mindre. Hovedtyngden av prosjektene har en klinisk forankring og det er 
avlevert både regnskap og faglig rapportering på prosjektene. Disse er behandlet og godkjent 
av Helse Nords samarbeidsorgan med Universitetet i Tromsø i møte 18.mars 2004 før 
oversending til Helsedepartementet, i tillegg til at de er gjennomgått av Helse Nords 
administrasjon.  
 
10.2 Utdanning 
Tilskuddet til undervisning i regionsykehustilskuddet var i 2003 på 57, 677 mill kr. Dette skal 
kompensere for helseforetakenes merkostnader ved å ha medisinerstudenter i den kliniske 
behandlingen. Tilskuddet gis på bakgrunn av antallet medisinerstudenter ved Universitetet i 
Tromsø (6 årskull i 2003). 
  
Utdanningsvirksomheten innebærer i tillegg et betydelig antall helsefagstudenter i praksis i 
helseforetakene i sin grunnutdanning. Dette gjelder sykepleie-, bioingeniør-, ergoterapeut-, 
fysioterapeut- og radiografstudenter fra til sammen 6 høgskoler i landsdelen  
  
Videreutdanning er også en del av utdanningsvirksomheten. Dette gjennomføres som 
oppdragsundervisning via høgskolene. Helseforetakene finansierer lønn eller stipend til noe 
videreutdanning innen anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreft.  
  
11. Personal og organisasjon 
 
11.1 Ansatte og årsverk  
Systemtekniske forhold har vanskeliggjort vurdering av bemanningsutviklingen og endring 
fra 2002.  
 
Tabellen viser gjennomsnittlig antall ansatte og antall årsverk for Helse Nord i 2003  
 

2) RHF  3) Finnmark  4) UNN 5) Hålogaland 6) Nordland 7) Helgeland 8) Apotek 

l 12) 35 13) 1 267 14) 4 
382 

15) 1 801 16) 2 574 17) 1 100 18) 67 

l 22) 33 23) 1 208 24) 3 
981 

25) 1 418 26) 2 214 27) 957 28) 60 

32) 0,3 33) 12,2 34) 40,3 35) 14,3 36) 22,4 37) 9,7 38) 0,6 

 
Ved utgangen av 2003 ble det totalt utført ca årsverk 9800 årsverk, mens antall ansatte var 
beregnet til ca 11130 i foretaksgruppen6.  Tabellene viser oversikt over innrapporterte tall og 
viser fordeling på somatikk og psykisk helse.  

                                                 
6 Tall basert på lønnsjournal for desember 2003 
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Somatikk* 
Helseforetak  Ansatte  

31.12.2003 
Årsverk   

31.12.2003 
Herav 

årsverk 
leger  

Herav 
årsverk 

sykepleiere 

Herav  
årsverk  
adm/service/drift  

Herav annet 
behandlings-

personell  
Helse Nord RHF 33 32 - - 32 - 
Finnmark 939 842 80 358 241 163 
UNN 3 562 3 222 392 934 1 001 895 
Hålogaland 1 576 1 237 121 473 353 290 
NLSH 1 916 1 664 190 604 481 389 
Helgeland 941 806 67 302 171 266 
Sykehusapotek 69 61 - - 61 - 
SUM 9 036 7 864 850 2 671 2 340 2 003 

*Ansatte/årsverk med fellesfunksjoner i helseforetaket er lagt til somatisk virksomhet  
 
 

Psykisk helse  
Helseforetak  Ansatte  

31.12.2003 
Årsverk   

31.12.2003 
Herav 

årsverk 
leger  

Herav 
årsverk 

sykepleiere 

Herav  
årsverk  
adm/service/drift 

Herav annet 
behandlings-

personell  
Helse Nord RHF 2 1 - - 1 - 
Finnmark 266 280 22 54 59 145 
UNN 811 667 49 155 223 240 
Hålogaland 246 197 10 49 15 123 
NLSH 651 542 42 169 63 268 
Helgeland 115 107 10 11 27 59 
SUM 2 091 1 794 133 438 388 835 
 
Ca 19 pst av årsverkene i Helse Nord utføres innen psykisk helse, mens ca 81 pst jobber innen 
somatisk virksomhet og fellesfunksjoner.  
 
11.2 Sykefravær i 2003 

 
Tabellen viser samlet oversikt over fravær både knyttet 
til egenmelding og fravær med sykemelding i forhold 
til totalt mulig antall timer arbeid. Tomme felter 
skyldes mangelfulle data. I 2002 ble det ikke rapportert 
sykefravær fordelt mellom kvinner og menn.   
 
For foretaksgruppen er sykefraværet i 2003 totalt sett 
ca 9,5 pst. Dette er en økning fra 2002 hvor fraværet 
var i overkant av 8 pst.  Det gjøres oppmerksom på at 
noe av endringen fra 2002 kan skyldes 
registreringsendringer og systemtekniske forhold.  
 
Oppfølging av sykefravær er sentralt for å få kontroll 
over den samlede ressursbruk i foretakene. Beregnet 
sykefravær ved helseforetakene (eks apotek) varierer 
fra 10,2 pst ved Helgeland til 8,9 pst ved 
Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset. 
Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark er eneste 
helseforetak med nedgang i sykefraværet.   
 
 

                                                 
7 Eksklusive sykehusapoteket og Nord-norsk Helsenett  

Fraværsprosent 
 2002 2003 
Helse Finnmark HF 9,8 9,4 
- kvinner  - 10,6 
- menn  - 5,8 
UNN HF 7,3 10,0 
- kvinner  - - 
- menn  - - 
Hålogalandssykehuset HF 9,7 8,9 
- kvinner  - 10,3 
- menn  - 4,0 
Nordlandssykehuset HF 8,3 8,9 
- kvinner  - 10,1 
- menn  - 5,1 
Helgelandssykehuset HF 9,0 10,2 
- kvinner  - 11,6 
- menn  - 5,2 
Sykehusapoteket HF 4,0 6,1 
- kvinner  - - 
- menn  - - 
Helse Nord RHF 0,8 3,7 
- kvinner  - 7,3 
- menn  - 0,6 
SUM Foretaksgruppen7  8,2 9,5 
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Vedlegg: Helseforetakene – budsjettgjennomføring  
 
Helse Nord RHF  
 

Resultatregnskap Regnskap Budsjett Avvik 
2003 2003 pst 

Basistilskudd -3 906 586 000 -3 906 586 000 0,0
ISF-inntekter egen produksjon -1 862 315 606 -1 924 489 000 -3,2
ISF-inntekter av gjestepasienter -136 461 503 -
Gjestepasientinntekter
Polikliniske inntekter
Øremerkede tilskudd -139 745 282 -140 863 000 -0,8
Annen driftsinntekt -37 130 221 -34 467 000 7,7
Sum inntekter -6 082 238 612 -6 006 405 000 1,3

Gjestepasientkostnader 2 660 257 5 000 000 -
Varekostnad 5 949 822 485 5 873 669 000 1,3
Lønnskostnad 22 126 680 22 904 000 -3,4
Avskrivning på varige driftsmidler 5 235 861 6 368 000 -17,8
Annen driftskostnad 90 163 683 106 962 000 -15,7
Driftskostnader 6 070 008 966 6 014 903 000 0,9

Driftsresultat -12 229 646 8 498 000 -243,9

Annen renteinntekt -15 470 324 -15 500 000 -0,2
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad 7 535 898 7 002 000 7,6
Annen finanskostnad
Nedskrivning datterselskap 1 057 427 941

Ordinært resultat 1 037 263 869 0 -

Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad -

Årsresultat 1 037 263 869 0 -

Anvendelse av årsresultatet
Annen egenkapital 1 037 263 869
Strukturfond

Sum anvendelse 1 037 263 869
 
Morselskapet Helse Nord RHF har et resultat som er betydelig dårligere enn den samlede 
foretaksgruppen. Dette skyldes tapsføring av underskudd i helseforetakene i 2002 og 
2003. Eksklusive tapsføringen, viser RHF budsjettet et overskudd på ca 19 mill kr. Mindre 
forbruk mot budsjett i RHF-administrasjonen skyldes i hovedsak mindre forbruk på 
prosjekter samt overbudsjetterting av kjøp av private helsetjenester.   
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Helse Finnmark HF 
 
Aktivitets- og resultatdata 2003.  

 
Aktivitet Resultat 

2002 
Resultat 
2003 

Endr.  
i pst 

Plan 
2003 

Avvik  
i pst  

Somatikk 
Sum sykehusopphold  14 805 16 116 8,9 15 165 6,3 
- herav dagkirurgi 2 437 2 916 19,7 2 332 25,0 
- herav innlagte heldøgnsopphold 11 328 11 475 1,3 11 730 - 2,2 
- herav elektive dagopphold 1 040 1 725 65,9 1 103 56,4 

 
Polikliniske konsultasjoner 47 375 54 579 15,0 47 240 15,5 
- herav nyhenviste (pst av total) 56,9 57,4  
DRG-poeng 10 912 11 748 7,7 11 480 2,7 
- herav DRG-poeng dagkirurgi 1 130 1 543 36,5 1 472 11,6 
 
Psykisk helse  
Utskrivninger 531 571 7,5   
Antall liggedøgn 16 264 16 088 - 1,1   
Antall dagopphold 2 122 2 115 - 0,3   
Poliklinikk VOP 9 996 10 722 7,3   
Antall tiltak BUP 8 939 8 692 - 2,8   

 
Opphold – ø. hjelp   Kirurgi Medisin Føde 
 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Antall opphold – ø.hjelp 2 630 2 587 3 373 3 524 1 559 1 401 
Tot ant opph. pr. fagomr. 4 337 4 234 4 476 4 729 1 886 1 755 
Ø. hjelp i pst av total  60,6 61,1 75,4 74,5 82,7 79,8 

 
Beleggsprosent  2002 2003 
Kirurgi 77 72 
Medisin 80 88 

 
Utskrivningsklare pasienter 2002 2003 Endr. i pst 
Antall liggedøgn  778 966 24,2 
Antall pasienter 31.12     

 
Helse Finnmark hadde i 2003 en betydelig vekst innen dagbehandling og polikliniske 
konsultasjoner. Innen psykisk helsevern var veksten størst i antall polikliniske konsultasjoner 
(+ 7,3 pst), mens antall tiltak BUP og dagopphold ble redusert.   
 
Utnyttelse av sengekapasitet innen kirurgisk virksomhet viser en nedgang til 72 pst, mens det 
er en innen tiltakende utnyttelse av kapasiteten innen medisinsk virksomhet. Økt 
overkapasitet innen kirurgisk fagområder avviker fra etablerte målsettinger.  
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Resultatregnskap Regnskap Budsjett Avvik 
2003 2003 pst 

Basistilskudd -467 796 435 -465 839 000 0,4
ISFav egen produksjon -211 059 952 -209 841 000 0,6
ISF av gjestepasienter -18 505 289 -10 680 000 73,3
Gjestepasientinntekter -3 004 459 -2 054 000 46,3
Polikliniske inntekter -65 532 461 -55 973 000 17,1
Øremerkede tilskudd -42 778 470 -33 594 000 27,3
Annen driftsinntekt -33 050 089 -47 969 000 -31,1
Sum inntekter -841 727 155 -825 950 000 1,9

Gjestepasientkostnader 44 043 511 27 158 000 62,2
Varekostnad 112 007 922 92 559 000 21,0
Lønnskostnad 538 469 463 519 380 000 3,7
Avskrivning på varige driftsmidler 70 991 663 35 641 000 99,2
Annen driftskostnad 198 975 607 183 237 000 8,6
Sum driftskostnader 964 488 166 857 975 000 12,4

Driftsresultat 122 761 011 32 025 000 283,3

Annen renteinntekt -870 897 -2 135 000 -59,2
Annen finansinntekt -167 0 -
Annen rentekostnad 322 621 110 000 193,3
Annen finanskostnad 24 713 0 -

Ordinært resultat 122 237 281 30 000 000 307,5

Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad

Årsresultat 122 237 281 30 000 000 307,5

Anvendelse av årsresultatet
Annen egenkapital 103 332 281
Strukturfond 18 905 000

Sum anvendelse 122 237 281  
 

Manglende effekt av tiltak samt nye problemer medførte et resultatavvik fra budsjett på ca 58 
mill kr. Driftskostnadene (korrigert for åpningsbalanseavskrivninger) var ca 10,5 pst høyere 
enn driftsinntektene og økte med 7,4 pst fra regnskap 2002, mens inntektene økte med 5,2 pst.  
På inntektssiden viser poliklinikk et stort positivt avvik fra budsjett som følge av sterk 
aktivitetsøkning.  
 
På kostnadssiden er det større avvik innen alle hovedposter. Økte lønnskostnader inkludert 
innleie av personell forverret resultatet med 25 mill kr i forhold til budsjett. 
Gjestepasientkostnad forverret underskuddet med ca 9 mill kr i forhold til budsjett.  
 
Tilpasningstiltakene hadde en beregnet effekt på ca 13 mill kr mot budsjettert 30 mill kr. 
Regnskapet viser et underskudd på 14,5 pst i forhold til helseforetakets inntekter. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
  
Aktivitets- og resultatdata 2003.  

 
Aktivitet Resultat 

2002 
Resultat 

2003 
Endr. 
i pst 

Plan 
2003 

Avvik 
i pst 

Somatikk 
Sum sykehusopphold  41 132 44 108 7,2  42 500  3,8 
- herav dagkirurgi 5 781 5 594 - 3,2  6 000  - 6,8 
- herav innlagte heldøgnsopphold 24 459 24 784 1,3  24 500  1,2 
- herav elektive dagopphold 10 892 13 730 26,1  12 000  14,4 

 
Polikliniske konsultasjoner 130 226 135 048 3,7 142 500 - 5,2 
- herav nyhenviste (pst av total) 51,1 50,8  
DRG-poeng 34 423 35 834 4,1 35 200 1,4 
- herav DRG-poeng dagkirurgi 2 931 3 026 3,2 3 000 3,1 

 
Psykisk helse  
Utskrivninger 2 244 1 969 - 12,3    
Antall liggedøgn 49 762 48 818 - 1,9    
Antall dagopphold 3 385 1 205 - 64,4    
Poliklinikk VOP 18 339 22 586 23,2    
Antall tiltak BUP 13 114 14 394 9,8    

 
Opphold – ø. hjelp   Kirurgi Medisin Føde 
 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Antall opphold – ø.hjelp 3 465 3 457 6 585 6 281 1 572 1 382 
Tot ant opph. pr. fagomr. 7 890 8 110 11 463 10 960 1 693 1 668 
Ø. hjelp i pst av total  43,8 42,6 57,4 57,3  92,9 82,9 

 
Beleggsprosent  2002 2003 
Kirurgi  70 
Medisin  70 

 
Utskrivningsklare pasienter 2002 2003 Endr. i pst 
Antall liggedøgn  3 539 3 631 2,6 
Antall pasienter 31.12  139 146 5,0 

 
 
Målt i antall opphold har Universitetssykehuset i Nord Norge økt totalaktiviteten med 7,2 pst.  
Dagkirurgien viser en nedgang målt i antall opphold, men en økning på 3,2 pst målt i antall 
DRG-poeng. Dette indikerer en ønsket vridning av behandlingen ved av tyngre pasienter 
behandles poliklinisk.  
 
Innen psykisk helse er det en nedgang innen utskrivninger, antall liggedøgn og antall 
dagopphold. Nedgangen i sistnevnte kategori er betydelig og skyldes at dagavdeling ved 
Berglund er lagt ned i 2003. Fra og med 2003 er dagopphold registrert som polikliniske 
konsultasjoner. Dette forklarer dermed noe av økningen innen andre kategorier.  
 
Utnyttelse av sengekapasitet er beregnet til 70 pst både innen kirurgi og medisin. Fra og med 
2003 er antall senger ikke justert for ferie og høytider. Videre er hotellsenger inkludert i 
beregningen. Dette medfører at sammenligning med 2002 tall ikke gir korrekt bilde av 
utviklingen.   
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Resultatregnskap Regnskap Budsjett Avvik 
2003 2003 pst 

Basistilskudd -1 563 364 405 -1 564 000 000 0,0
ISF-inntekter egen produksjon -659 177 143 -658 000 000 0,2
ISF-inntekter av gjestepasientkostnader -16 163 100 -
Gjestepasientinntekter -11 120 121 -11 000 000 1,1
Polikliniske inntekter -266 319 111 -250 000 000 6,5
Øremerkede tilskudd -120 277 452 -82 000 000 46,7
Annen driftsinntekt -93 354 972 -82 000 000 13,8
Sum inntekter -2 729 776 304 -2 647 000 000 3,1

Gjestepasientkostnader 49 912 981 35 000 000 42,6
Varekostnad 471 364 828 460 000 000 2,5
Lønnskostnad 1 805 581 228 1 760 000 000 2,6
Avskrivning på varige driftsmidler 223 287 127 124 000 000 80,1
Annen driftskostnad 319 088 940 350 000 000 -8,8
Sum driftskostnader 2 869 235 104 2 729 000 000 5,1

 Driftsresultat 139 458 800 82 000 000 70,1

Annen renteinntekt -12 803 362 -12 000 000 6,7
Annen finansinntekt -600 537 -
Annen rentekostnad 547 516 -
Annen finanskostnad 150 723 -

Ordinært resultat 126 753 140 70 000 000 81,1

Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad

Årsresultat 126 753 140 70 000 000 81,1

Anvendelse av årsresultatet
Annen egenkapital 65 227 140
Strukturfond 61 526 000

Sum anvendelse 126 753 140
  

Helseforetaket leverer et resultat betydelig bedre enn forutsatt (jf korrigert resultat i avsnitt 
4.1). Inntektene er 3,1 pst over budsjett og er økt med 9,2 pst fra regnskap 2002.  
Stort avvik mot budsjett innen gjestepasientkostnader og ISF-inntekter tyder på netto 
budsjettering av posten.  
 
Regnskapet viser et underskudd på 4,6 pst i forhold til helseforetakets inntekter.   
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Hålogalandssykehuset HF 
 
Aktivitets- og resultatdata 2003.  
 

Aktivitet Resultat 
2002 

Resultat 
2003 

Endr. 
i pst 

Plan 
2003 

Avvik 
i pst 

Somatikk 
Sum sykehusopphold  21 975 23 878 8,7 21 975 8,7 
- herav dagkirurgi 3 237 3 964 22,5 3 237 22,5 
- herav innlagte heldøgnsopphold 16 465 16 768 1,8 16 465 1,8 
- herav elektive dagopphold 2 273 3 146 38,4 2 273 38,4 

 
Polikliniske konsultasjoner 78 433 80 816 3,0 78 433 3,0 
- herav nyhenviste (pst av total) 55,7 56,3  
DRG-poeng 16 805 18 095 7,7 16 805 7,7 
- herav DRG-poeng dagkirurgi 1 934 1 472 - 23,9 1 472 0,0 
 
Psykisk helse  
Utskrivninger 719 937 30,3   
Antall liggedøgn 11 803 12 774 8,3   
Antall dagopphold 951 1 821 91,5   
Poliklinikk VOP 8 806 9 692 10,1   
Antall tiltak BUP 7 039 7 528 6,9    

 
Opphold – ø. hjelp   Kirurgi Medisin Føde 
 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Antall opphold – ø.hjelp 3 935 3 875 6 746 7 166 1 322 1 282 
Tot ant opph. pr. fagomr. 6 287 6 247 7 322 7 816 1 910 1 886 
Ø. hjelp i pst av total  62,6 62,0 92,1 91,7 69,2 68,0 

 
Beleggsprosent  2002 2003 
Kirurgi 93 81 
Medisin 91 91 

 
Utskrivningsklare pasienter 2002 2003 Endr. i pst 
Antall liggedøgn   4 020  
Antall pasienter 31.12   387  

 
 
Hålogalandssykehuset hadde i 2003 en vekst i ISF-aktiviteten på 8,7 pst målt i totalt antall 
opphold. Veksten har i all hovedsak vært innen dagbehandling slik at veksten i DRG-poeng er 
noe lavere. Innen poliklinisk behandling er veksten 3 pst med en liten økning i andel av 
nyhenviste pasienter. 
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Resultatregnskap Regnskap Budsjett Avvik 
2003 2003 pst 

Basistilskudd -473 086 909 -470 839 000 0,5
ISF-inntekter egen aktivitet -322 045 865 -316 486 000 1,8
ISF-inntekter av gjestepasienter -22 930 526 -15 000 000 52,9
Gjestepasientinntekter -5 727 213 -4 017 000 42,6
Polikliniske inntekter -79 736 775 -62 507 000 27,6
Øremerkede tilskudd -27 930 935 -28 340 000 -1,4
Andre inntekter -41 526 443 -59 594 000 -30,3
Sum inntekter -972 984 666 -956 783 000 1,7

Gjestepasientkostnad 51 385 102 31 000 000 65,8
Varekostnad 136 604 519 114 034 000 19,8
Lønnskostnad 643 669 934 624 410 000 3,1
Avskrivning på varige driftsmidler 106 647 899 46 090 000 131,4
Annen driftskostnad 178 824 056 177 806 000 0,6
Sum driftskostnader 1 117 131 510 993 340 000 12,5

Driftsresultat 144 146 844 36 557 000 294,3

Annen renteinntekt -2 579 744 -1 386 000 86,1
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad 1 204 410 505 000 138,5
Annen finanskostnad

Ordinært resultat 142 771 510 35 676 000 300,2

Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad

Årsresultat 142 771 510 35 676 000 300,2

Anvendelse av årsresultatet
Annen egenkapital 110 486 510
Strukturfond 32 285 000

Sum anvendelse 142 771 510  
 

Helseforetaket laget et budsjett med underskudd på 36,7 mill kr mot 50 mill kr i vedtatt 
budsjett. De største avvikene på kostnadssiden er innen varekostnader og lønnspostene.  
Økning i gjestepasientkostnader medførte økte inntekter og korrigert for dette kan netto 
resultatforverring som følge av gjestepasienter anslås til ca 12,5 mill kr.   
 
Avvik innen varekostnader vil i stor grad ha sammenheng med aktivitetsnivået. Regnskapet 
viser et underskudd på 14,6 pst i forhold til helseforetakets inntekter.   
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Nordlandssykehuset HF 
 
Aktivitets- og resultatdata 2003.  
 

Aktivitet Resultat 
2002 

Resultat 
2003 

Endr. 
i pst 

Plan 
2003 

Avvik 
i pst 

Somatikk 
Sum sykehusopphold  27 567 29 786 8,0 28 034 6,2 
- herav dagkirurgi 4 347 4 689 7,9 4 511 3,9 
- herav innlagte heldøgnsopphold 19 562 20 787 6,3 19 935 4,3 
- herav elektive dagopphold 3 658 4 310 17,8 3 588 20,1 

 
Polikliniske konsultasjoner 81 825 85 679 4,7 82 375 4,0 
- herav nyhenviste (pst av total) 47,1 47,7  
DRG-poeng 22 039 23 238 5,4 22 822 1,8 
- herav DRG-poeng dagkirurgi 2 160 2 365 9,5 2 187 8,1 
 
Psykisk helse  
Utskrivninger 1 155 1 133  - 1,9   
Antall liggedøgn 42 028 41 976  - 0,1   
Antall dagopphold 4 788 4 700 - 1,8   
Poliklinikk VOP 15 142 16 336 7,9   
Antall tiltak BUP 13 837 17 110 23,7   

 
Opphold – ø. hjelp   Kirurgi Medisin Føde 
 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Antall opphold – ø.hjelp 1 969 2 105 4 406 4 723 1 710 1 765 
Tot ant opph. pr. fagomr. 4 347 4 609 8 958 9 775 1 854 1 748 
Ø. hjelp i pst av total  45,3 45,7 49,2 48,3 92,2 101,0 

 
Beleggsprosent  2002 2003 
Kirurgisk avdeling 76 77 
Medisinsk avdeling  102 108 

 
Utskrivningsklare pasienter 2002 2003 Endr. i pst 
Antall liggedøgn  6 063 6 688 10,3 
Antall pasienter 31.12  445 488 9,7 

 
 
Nordlandssykehuset økte aktiviteten målt i antall opphold med 8,0 pst (5,4 målt i DRG). 
Økningen har skjedd både innen dagbehandling og innleggelser. Økningen i antall 
innleggelser har skjedd blant annet som følge av at pasienthotellet har bidratt til frigjøring av 
sengekapasitet. Utnyttelse av sengekapasiteten viser at kirurgi fremdeles har potensial for 
reduksjoner.   
 
Andelen nyhenviste til polikliniske utredninger er lavest i Nordlandssykehuset, og 
helseforetaket bør iverksette tiltak for å få denne opp til i alle fall 50 %.  
 
Innen psykisk helse har det vært en betydelig økning innen antall tiltak i barne- og 
ungdomspsykiatrien (+ 23,7 pst).  
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Resultatregnskap Regnskap Budsjett Avvik 

2003 2003 pst 

Basistilskudd -827 249 904 -825 706 400 0,2
ISF-inntekter egen produksjon -419 806 580 -411 298 000 2,1
ISF-inntekter av gjestepasienter -32 221 719 -26 183 000 23,1
Gjestepasientinntekter -4 903 580 -4 225 000 16,1
Polikliniske inntekter -136 036 404 -111 031 000 22,5
Øremerkede tilskudd -47 463 339 -45 037 000 5,4
Annen driftsinntekt -44 805 844 -56 413 600 -20,6
Sum inntekter -1 512 487 370 -1 479 894 000 2,2

Gjestepasientkostnader 48 754 435 -
Varekostnad 155 485 997 285 369 000 -28,4
Lønnskostnad 1 015 416 144 1 023 494 000 -0,8
Avskrivning på varige driftsmidler 132 021 649 73 191 000 80,4
Annen driftskostnad 269 581 508 176 823 000 52,5
Driftskostnader 1 621 259 733 1 558 877 000 4,0

Driftsresultat 108 772 363 78 983 000 37,7

Annen renteinntekt -4 560 147 -3 000 000 52,0
Annen finansinntekt -
Annen rentekostnad 760 027 17 000 4 370,7
Annen finanskostnad -

Ordinært resultat 104 972 243 76 000 000 38,1

Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad

Årsresultat 104 972 243 76 000 000 38,1

Anvendelse av årsresultatet
Annen egenkapital 76 298 243
Strukturfond 28 674 000

Sum anvendelse 104 972 243  
 

 
Regnskapet viser et underskudd på 6,9 pst i forhold til helseforetakets driftsinntekter.  
Inntektssiden viser positive avvik mot budsjett særlig innen aktivitetsbaserte inntekter. 
Lønnskostnaden viser besparelse i forhold til budsjett.  
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Helgelandssykehuset HF 
 
Aktivitets- og resultatdata 2003.  
 

Aktivitet Resultat 
2002 

Resultat 
2003 

Endr. 
i pst 

Plan 
2003 

Avvik 
i pst 

Somatikk 
Sum sykehusopphold  17 551 17 925 2,1 17 766 0,1 
- herav dagkirurgi 3 157 3 294 4,3 2 886 14,1 
- herav innlagte heldøgnsopphold 12 468 12 871 3,2 12 954 - 0,1 
- herav elektive dagopphold 1 926 1 760 - 8,6 1 926 - 8,6 

 
Polikliniske konsultasjoner 46 632 49 481 6,1 46 091 7,4 
- herav nyhenviste (pst av total) 59,2 59,7  
DRG-poeng 13 166 13 897 5,6 13 209 3,8 
- herav DRG-poeng dagkirurgi 1 362 1 429 4,9 1 362 4,2 
 
Psykisk helse  
Utskrivninger 104 107 2,9   
Antall liggedøgn 3 799 4 145 9,1   
Antall dagopphold 0 0 0,0   
Poliklinikk VOP 12 024 14 969 18,4   
Antall tiltak BUP 8 373 11 461 36,9   

 
Opphold – ø. hjelp   Kirurgi Medisin Føde 
 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Antall opphold – ø.hjelp 2 774 2 528 4 544 4 236   
Tot ant opph. pr. fagomr. 4 236 4 102 5 026 4 721   
Ø. hjelp i pst av total  65,5 61,6 90,4 89,7   

 
Beleggsprosent  2002 2003 
Kirurgi 98,1 95,3 
Medisin 93,4 92,6 

 
Utskrivningsklare pasienter 2002 2003 Endr i pst 
Antall liggedøgn  1 436 1 258  - 12,4 
Antall pasienter 31.12  114 149 30,7 

 
 

Helgelandssykehuset har en aktivitetsvekst på 2,1 pst målt i antall opphold og 4,1 pst målt i 
DRG-poeng. Veksten er imidlertid størst innen poliklinisk behandling (+ 6,1 pst).  
Utnyttelse av sengekapasiteten viser en mindre nedgang innenfor kirurgisk og medisinsk 
virksomhet fra 2002.   
 
Innen psykisk helse viser helseforetaket til en betydelig vekst innen poliklinisk behandling i 
voksenpsykiatrien og antall tiltak i barne- og ungdomspsykiatrien.  
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Resultatregnskap Regnskap Budsjett Avvik 
2003 2003 pst 

Basistilskudd -325 824 564 -324 753 000 0,3
ISF-inntekter egen produksjon -250 226 066 -237 501 000 5,4
ISF-inntekter av gestepasienter -45 792 327 -39 500 000 15,9
Gjestepasientinntekter -6 350 162 -4 400 000 44,3
Polikliniske inntekter -63 171 730 -54 706 000 15,5
Øremerkede tilskudd -11969729 -10 422 000 14,9
Annen driftsinntekt -25 125 480 -24 161 000 4,0
Sum inntekter -728 460 058 -695 443 000 4,7

Gjestepasientkostnader: 73 270 039 55 500 000 32,0
Varekostnad 70 065 986 143 259 000 -51,1
Lønnskostnad 430 025 925 418 453 000 2,8
Avskrivning på varige driftsmidler 58 271 373 25 854 000 125,4
Annen driftskostnad 175 299 139 73 208 000 139,5
Driftskostnader 806 932 461 716 274 000 12,7

Driftsresultat 78 472 403 20 831 000 276,7

Annen renteinntekt -2 945 204 -1 500 000 96,3
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad 212 111 0 -
Annen finanskostnad

Ordinært resultat 75 739 310 19 331 000 291,8

Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad

Årsresultat 75 739 310 19 331 000 291,8

Anvendelse av årsresultatet
Annen egenkapital 63 714 310
Strukturfond 12 025 000

Sum anvendelse 75 739 310  
 
Merk at helseforetaket laget et budsjett med 19,3 mill kr i underdekning mot 23 mill kr i 
vedtatt styringsmål. Regnskapet viser et underskudd på 10,4 pst i forhold til helseforetakets 
inntekter. Budsjettavvik på inntektssiden består i hovedsak av positive avvik innen 
aktivitetsbaserte inntekter. Varekostnader og andre driftskostnader viser i sum et negativt 
budsjettavvik på ca 13 pst. Gjestepasientkostnaden medførte en resultatforverring på 11,5 mill 
kr i forhold til budsjett.  
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Sykehusapotek Nord HF 
 
Resultatregnskap Regnskap Budsjett Avvik 

2003 2003 pst 

Basistilskudd
ISF-inntekter egen produksjon
ISF-inntekter av gj.pas.kostnader
Gjestepasientinntekter
Polikliniske inntekter
Øremerkede tilskudd
Annen driftsinntekt -163 975 779 -147 064 000 11,5
Sum inntekter -163 975 779 -147 064 000 11,5

Varekostnad 135 668 399 117 929 000 15,0
Lønnskostnad 22 400 881 24 374 000 -8,1
Avskrivning på varige driftsmidler 473 329 500 000 -5,3
Annen driftskostnad 5 467 643 4 661 000 17,3
Driftskostnader 164 010 252 147 464 000 11,2

Driftsresultat 34 473 400 000 -91,4

Annen renteinntekt -827 254 -400 000 106,8
Annen finansinntekt -10 876 -
Annen rentekostnad 452 406 -
Annen finanskostnad 2 571 -

Ordinært resultat -348 680 0 -

Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad

Årsresultat -348 680 0 -

Anvendelse av årsresultatet
Annen egenkapital -348 680
Strukturfond

Sum anvendelse -348 680  
 
I 2003 ble omsetningen vel 15 pst høyere enn i 2002 og ca 11 pst over budsjettert. Av 
foretakets totale omsetning refererer henholdsvis 66 pst til avdeling Tromsø og 34 pst 
avdeling Bodø.  
 
Salg til foretakets to største kunder, Universitetssykehuset Nord-Norge og 
Nordlandssykehuset utgjorde 52 pst av omsetningen i 2003. 
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Nordnorsk Helsenett AS 
 
Resultatregnskap Regnskap Budsjett Avvik 

2003 2003 pst 

Basistilskudd
ISF-inntekter egen produksjon
ISF-inntekter av gestepasienter 
Gjestepasientinntekter
Polikliniske inntekter
Øremerkede tilskudd -985 339
Annen driftsinntekt -20 596 928 -15 321 000 34,4
Sum inntekter -21 582 267 -15 321 000 40,9

Gjestepasientkostnader
Varekostnad 4 559 543 -
Lønnskostnad 5 416 720 7 379 000 -26,6
Avskrivning på varige driftsmidler 1 228 439 1 879 000 -34,6
Annen driftskostnad 6 322 386 6 063 000 4,3
Driftskostnader 17 527 088 15 321 000 14,4

Driftsresultat -4 055 179 0 -

Annen renteinntekt -210 594 -
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad 1 575 -
Annen finanskostnad 4 625 -

Ordinært resultat -4 259 573 0 -

Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad

Årsresultat -4 259 573 0 -

Anvendelse av årsresultatet
Annen egenkapital -4 259 573
Strukturfond

Sum anvendelse -4 259 573  
 
Årsregnskapet viser et overskudd på 4,3 mill kr. Selskapet har en egenkapitalprosent på 59,4 
noe som er en kraftig forbedring fra 2002 hvor tilsvarende forhold var 6,6 prosent. Overskudd 
skyldes i hovedsak at prosjekter påbegynt i 2002 og ferdigstilt i 2003 i sin helhet har kommet 
til inntekt i 2003 (inntekter ligger 34 pst over budsjett). Dette skyldes forsiktighetsgrunner i 
vurdering av opptjente inntekter i 2002.  
 
Ordinær drift bidrar også positivt til et svært godt resultat for 2003. Selskapet har god 
likviditet med ca 5,6 mill kr på bank ved utgangen av 2003.  
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STYRESAK 43-2004  1. TERTIALRAPPORT 2004 - HELSE NORD.  
 

Møtedato: 24. juni 2004 
 
Formål  
Saken redegjør for den samlede utvikling i Helse Nord per 1. tertial 2004.  
 
Sammendrag  
Aktivitet  
Behandlingsaktiviteten innen somatikk, målt i DRG-poeng viser en vekst på 1,9 pst. og 2,9 
pst. målt i totalt antall opphold sammenlignet med 1. tertial i fjor. Polikliniske konsultasjoner 
ligger 0,8 pst over aktivitetsnivå hittil i fjor.  
 
Behandlingsaktiviteten innen psykisk helse viser også vekst. Antall tiltak i barne- og 
ungdomspsykiatrien har økt med 9,4 pst, mens dagbehandling innen voksenpsykiatrien 
(dagopphold + polikliniske konsultasjoner) viser en vekst på 5,4 pst sammenlignet med hittil i 
fjor.  
 
Det redegjøres nærmere for kvalitet og andre forhold i saksforelegget.  
 
Økonomi  
Økonomisk utvikling rapporteres i henhold til vedtatt styringsmål. Økte 
åpningsbalanseavskrivninger er ikke kostnadsført i regnskapet og effekter av revidert 
nasjonalbudsjett er ikke innarbeidet i prognoser. Det vises her til egen sak.   
 
Helse Nord har et regnskapsmessig overskudd per 1. tertial på 13,8 mill kr. Det er store 
forskjeller i resultatutvikling mellom helseforetakene. Hålogalandssykehuset og Helse 
Finnmark har underskudd på henholdsvis 15,6 og 13,8 mill kr og større negative avvik mot 
budsjett. Nordlandssykehuset og UNN har overskudd på henholdsvis 15,6 og 24,7 mill kr og 
større positive avvik mot budsjett.  
 
Vedtatt styringsmål for helseforetakene er underskudd er 268 mill kr. Helseforetakenes 
prognoser summerer seg til 285-327 mill kr i underskudd. Effekter av tilpasningstiltak 
utover året medfører at det forventes et underskudd i størrelsesorden 270-300 mill kr. 
omlag på nivå med vedtatt styringsmål, før åpningsbalanseavskrivninger.  
 
Endelig åpningsbalanse øker avskrivningskostnaden med 261 mill kr utover budsjettert ved 
helseforetakene. Disponering av reserver på om lag 50 mill kr (tilbakeholdt i RHF budsjettet) 
medfører at det forventes et underskudd på 480-510 mill kr etter effekter av endelig 
åpningsbalanse.  Det økte underskuddet, som følge av nye avskrivningskostnader påvirker 
ikke driftssituasjonen i helseforetakene. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
  
1. Styret vil gi sin anerkjennelse for at samtlige helseforetak på en konstruktiv og aktiv måte 

har tatt tak i omstillingsutfordringene. Styret vil særlig understreke behovet for et tett 
samarbeid mellom ledelse og arbeidstakernes representanter for å lykkes med 
omstillingsarbeidet slik at det kan legges grunnlag for en stabil økonomisk situasjon. 

 
2. Styret registrerer at den økonomiske utviklingen ved Nordlandssykehuset og UNN er i 

tråd med vedtatt styringsmål. Et evt. forbedret resultat må brukes til å redusere 
tilpasningsutfordringen for 2005. 

 
3. Styret registrerer med bekymring at videreføring av dagens driftsnivå vil medføre 

underskudd utover vedtatt styringsmål for Helse Finnmark og Hålogalandssykehuset. 
Styrene i helseforetakene bes særlig å følge opp at vedtatte tiltak blir gjennomført slik at 
vedtatte styringsmål oppnås.  

 
4.  Styret er tilfreds med utviklingen i ventetider og ber om at det særlig holdes 

oppmerksomhet omkring ventetidsutviklingen for prioriterte grupper når 
omstillingstiltakene gjennomføres..  

 
 
Bodø, den 17. juni 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Regnskap per 30.04.2004  
 Effektiviseringstiltak   
 Aktivitetstabeller   
 Kvalitetsindikatorer  
 
 
 
Utrykte vedlegg: Tertialrapporter fra Helseforetakene 
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Saksforelegg 
Saken bygger på helseforetakenes rapportering til Helse Nord (utrykte vedlegg). Rapporten er 
skrevet før endelig behandling i HF-styrene. Vedtakene fra HF styrene vil bli framlagt ved 
behandlingen i RHF styret. Det redegjøres først for aktivitetsutvikling og nasjonale 
kvalitetsindikatorer. Deretter beskrives regnskapsresultat og økonomisk utvikling i 
helseforetaksgruppen. Aktivitets- og regnskapstall følger vedlagt.   
 
1.0 Aktivitetsutvikling 1. tertial 2004  
 
1.1 Somatisk aktivitet  
Behandlingsaktivitet innen somatikk måles i DRG-produksjon og antall opphold målt mot 
hittil i fjor.   
 
Tabell 1 viser den totale behandlingsaktiviteten ved de enkelte helseforetakene. På grunn av 
noe ulike tidspunkt for uttak av data, er tallene beheftet med noe usikkerhet (antall opphold i 
DRG 470 (ikke kodet) varierer). Tallene viser en aktivitetsvekst på 1,9 pst hvor det kun er 
Hålogalandssykehuset som har nedgang fra i fjor (-4,9 %). Nordlandssykehuset har den 
største veksten (+ 4,6 %). Dagkirurgien har særlig vekst ved Helgelandssykehuset og 
Nordlandssykehuset, mens den er redusert ved de tre andre helseforetakene. 
 
Tabell 2 og tabell 2 forts. viser antall opphold. Målt i totalt antall opphold har det vært en 
aktivitetsøkning ved samtlige helseforetak, Nordlandssykehuset har den største økningen (+ 
5,3 %).   
 
Antall innlagte heldøgnsopphold er 2,7 pst høyere enn ved samme tidspunkt i fjor. Økningen 
er særlig stor ved UNN (+ 9,3 %) som samtidig har en betydelig reduksjon i dagbehandling. 
Denne utvikling er ikke i tråd med etablerte målsetninger og vil bli fulgt opp nærmere ved 
UNN.    
 
Dagkirurgi (konsultasjoner m/ ISF-refusjon) viser en økning på 6 pst. Økningen er betydelig 
ved Nordlandssykehuset (+ 20,3 %) og Helgelandssykehuset (+ 16,2 %). Elektive dagopphold 
viser størst oppgang i Helgelandssykehuset (+ 27 %) og Hålogalandssykehuset (+ 15,6 %), 
mens Helse Finnmark har en nedgang på 15 pst. Denne oppholdskategorien er tradisjonelt 
størst utsatt for tilfeldige variasjoner.   
 
Tabell 3 viser beregnet DRG-indeks, eller gjennomsnittlig pasienttyngde, for 
heldøgnsoppholdene. Det er kun mindre endringer i helseforetakenes tall8.   
 
Tabell 4 viser polikliniske konsultasjoner m/RTV-refusjon. Hålogalandssykehuset har hatt en 
reduksjon på 7,2 pst. Helseforetaket er ikke fornøyd med utviklingen og iverksetter tiltak for å 
øke aktiviteten.  Helgelandssykehuset har økt aktiviteten med 7 pst, mens Nordlandssykehuset 
har økt med 5,2 pst.  Tabellen viser også hvor stor andel av polikliniske pasienter som er 
nyhenviste. Utviklingen tilsier at nyhenvisninger utgjør en relativt stabil prosentandel av 
konsultasjonene, selv om det gjennomgående er noe høyere andel nyhenviste sammenlignet 
med samme periode i fjor. Det er positivt, særlig i den grad at antall kontroller er redusert som 
følge av bevisst arbeid.  
Tabell 5 viser antall opphold øyeblikkelig hjelp.  Både Nordlandssykehuset, UNN og 
Helgelandssykehuset har nedgang i andel ø-hjelpsopphold innen kirurgi. 
Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark har en økning.  

                                                 
8 2003-tall er regruppert til 2004 vekter og grupperingslogikk. Dette medfører at endringer i indeks som følge av 
endringer i DRG-systemet elimineres.   
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Tabell 6 a og b viser helseforetakenes beleggsprosent i perioden. Beregningene er gjort på 
foretaksnivå med utgangspunkt i effektive senger, med unntak av UNN. Helseforetaket legger 
imidlertid opp til full kapasitet hele året slik at normerte senger er tilnærmet lik effektive 
senger. Videre er hotellsengene inkludert i beregnet sengekapasitet ved UNN og holdt utenom 
ved Nordlandssykehuset. At beregninger er gjort av hvert helseforetak kan minske 
sammenligningsverdien mellom helseforetakene. Tallene er likevel helseforetakenes 
individuelle styringsindikatorer og presenteres i tabell 6. 
       
Beregnet beleggsprosent viser med unntak av Nordlandssykehuset, en gjennomgående bedre 
utnyttelse av senger innen kirurgisk fagområde. Tallene viser imidlertid også at det fortsatt er 
overkapasitet på antall senger, slik at potensialet skulle være til stede for en reduksjon. Dette 
gjelder særlig Nordlandssykehuset, Helse Finnmark og UNN.  
 
Innenfor medisinsk fagområde viser beleggsprosenten at kapasiteten utnyttes bedre enn i fjor 
ved UNN og Helse Finnmark.    
  
Tabell 7 viser antall utskrivningsklare pasienter og antall liggedøgn i perioden. Både 
Nordlandssykehuset og UNN rapporterer kraftig nedgang i antall pasienter og antall 
liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Reduksjonen i liggedøgn er henholdsvis 41 og 51 
pst. En forklaring kan være at tiltak i kommunene har gitt ønsket effekt.  
 
Antall utskrivningsklare pasienter øker imidlertid i Hålogalandssykehuset som noe som i 
hovedsak skyldes pasienter fra Narvik kommune. Møter er avholdt og kommunen vil i 
sommer vil opprette 10 ekstraordinære sykehjemsplasser.  Dette vil avhjelpe situasjonen noe, 
men inntil kommunens nye sykehjem er på plass i 2006 må en fortsatt påregne betydelige 
problemer her. 
 
Helgelandssykehuset fremstår med en stor økning, men dette skyldes manglende registrering 
tidligere.  
 
1.2 Oppsummering somatisk virksomhet 
I styringsdokumentet var det lagt til grunn at aktivitetsnivå innen somatikk skulle videreføres 
på om lag samme nivå som i 2003. Dette innebærer at plan hittil på totalnivå i stor grad er 
sammenfallende med fjorårets produksjon. Bedre kostnadsutvikling og økt 
kapasitetsutnyttelse ved bl.a. reduksjon av antall senger kan skapes gjennom en vridning av 
behandling fra innleggelse til økt dagbehandling og poliklinikk.   
 
Aktivitetstallene viser at Helse Nord har en økning innen dagbehandling, men det er også en 
økning på innlagte heldøgnsopphold på 2,9 pst for Helse Nord totalt. Aktivitetsveksten i 2003 
var svært høy. En ytterligere økning i heldøgnsopphold i 2004 kan bare forsvares dersom 
kostnadene holdes under kontroll. Hvis ikke bidrar aktivitetsveksten til å undergrave den 
økonomiske kontroll. I tillegg tyder mye på at landsdelen har et gjennomsnittlig høyere 
sykehusforbruk enn landet for øvrig. Kun Helgelandssykehuset og Hålogalandssykehuset har 
reduksjon i antall innleggelser. UNN vil vurdere nærmere årsaken til den betydelige 
økningen.   
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Veksten på 1,9 pst i DRG-poeng er trolig en følge av at aktivitetsnivået var høyt inn i det nye 
året. Videre var det streik ved NLSH i fjor vår. Redusert ISF-refusjon og poliklinikksatser er 
insentiver til stabilisering av aktivitetsnivået. Når slik stabilisering tilsynelatende ikke skjer 
viser det både at etterspørselen målt i antall nyhenviste øker og at kapasiteten i antall senger 
fortsatt er for høy. Dette bekreftes av at beleggsprosenten er for lav, spesielt innen kirurgiske 
fag, ved flere av foretakene. Beregnet beleggsprosent viser imidlertid, med unntak av 
Nordlandssykehuset, en gjennomgående bedre utnyttelse av senger innen kirurgisk 
fagområde.  
 
Veksten på 0,9 pst innen poliklinisk behandling er under det vi har forventet og vi forutsetter 
at foretak med reduksjon innen poliklinisk aktivitet, spesielt Hålogalandssykehuset og UNN, 
vil iverksette tiltak for å få opp aktiviteten i poliklinikkene.   
 
Somatisk aktivitet i Helse Nord 1. tertial sammenfattes i tabellen:  
 

 Hittil 
2003/plan 

2004 

Hittil 
2004 

Pst 
endr.  

DRG-poeng totalt  34 605 35 271 1,9 
Herav DRG dagkirurgi  3 545  3 598 1,5 
  
Totalt antall opphold  44 178 45 210 2,9 
Herav   
Dagkirurgi  7 159 7 496 6,0  
Elektive dagopphold  4 210 4 406 0,8  
Innlagte 
heldøgnsopphold  

29 113 29 878 2,9  

  
Polikliniske 
konsultasjoner  

142 775 143 977 0,8 

 
1.3 Aktivitet psykisk helsevern   
 
Tabell 8 – 12 viser aktivitetstall for psykisk helsevern. Tallene er preget av en viss 
usikkerhet, men indikerer like fullt trendutviklingen i Helse Nord. Antall tiltak innen barne- 
og ungdomspsykiatrien og antall polikliniske konsultasjoner, utskrivninger og liggedøgn 
innen voksenpsykiatrien øker. Nedgang i antall dagopphold i voksenpsykiatrien antas å ha 
sammenheng med økning i antall polikliniske konsultasjoner. 
 
Skifte av pasientdatasystem ved UNN har medført at tall for 2003 og 2004 ikke er direkte 
sammenlignbare. Det er også mangelfull rapportering fra helseforetaket innen barne- og 
ungdomspsykiatrien. UNN er derfor ikke med i totaltallene. De kommenterer generelt at 
aktiviteten har økt.  
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Sammenfatning av aktivitet psykisk helse fremkommer i tabellen (eks UNN):    
 

Aktivitetstall psykisk helse9 Hittil 
2003 

Hittil 
2004 

Pst 
endr.  

Utskrivninger VOP 859 942 9,7 
Liggedøgn VOP 26 618 29 167 9,6 
Dagopphold VOP 2 707 2 494 - 7,9 
Polikliniske konsultasjoner 
VOP 

19 690 21 117 7,2 

Antall tiltak BUP 18 704 20 463 9,4 
 
1.3.1 Psykisk helse for barn 
Antall tiltak (både refusjonsberettigede og ikke refusjonsberettigede) for barn og unge økte 
relativt sterkt i 2003 (+ 15 %). Økningen i 1. tertial 2004 viser 9,4 pst. Helse Finnmark står i 
hovedsak for økningen (+ 47 %), men også Helgelandssykehuset har økning (+5,5 %). Økt 
poliklinisk aktivitet både for voksne og barn- og unge i Helse Finnmark skyldes delvis bedre 
bemanning og etablering av akutteam i Lakselv. Fokus på registreringspraksis antas også å 
bidra til ett høyere registrert aktivitet.  Hålogalandssykehuset øker marginalt fra 2003 (+1,1 
%), mens Nordlandssykehuset har en liten nedgang (-3,1 %).   
 
Det er nedgang i antall liggedøgn, men økning i dagoppholdene innen barne- og 
ungdomspsykiatri. Summen av disse tilsvarer videreføring av aktivitetsnivået hittil i fjor.  
 
Under opptrappingsplan for psykisk helse er klinikkavdeling for barn og unge i Mosjøen 
ferdigstilt og starter opp drift i august. Forberedende ansettelser er igangsatt.   
 
1.3.2 Psykisk helse for voksne 
Antall utskrivninger viser en økning på 9,7 pst. Eneste helseforetak som har nedgang i antall 
utskrivninger er Hålogalandssykehuset. Dette skyldes i hovedsak omstillingsaktivitet ved 
divisjon Narvik. Omstillingen går ut på endring fra et psykiatrisk ”sykehjem” med 32 
sengeplasser til et moderne DPS med færre senger og høyere andel fagfolk.  
 
Antall liggedøgn for voksne viser en økning på 9,6 pst sammenlignet med samme periode 
2003.  Helgelandssykehuset (+ 57,7 %) og Nordlandssykehuset (+ 12 %) har den største 
veksten. Hålogalandssykehuset har nedgang på 5,2 pst (jf ovenfor).  
 
Polikliniske konsultasjoner og oppholdsdager bør ses i sammenheng som følge av 
registreringspraksis (overflytting av dagpasienter til poliklinikk). Dagbehandling sett under ett 
viser en økning på 5,4 pst. Nordlandssykehuset viser en nedgang på om lag 20 pst innen 
voksenpsykiatrien noe som skyldes vakanser både i Bodø og Lofoten. Helseforetaket har 
imidlertid en sterk økning innen dagopphold for barn og unge og nedgang i dagopphold totalt 
(BUP + VOP) er på 8,4 pst.  
 
NLSH regner med bedring utover året, men framskrivning av produksjon hittil medfører om 
lag 10 pst reduksjon på årsbasis.  Hålogalandssykehuset har en mindre nedgang (- 2 %), mens 
Helgeland (+ 11 %) og Helse Finnmark (+19,5 %) rapporterer økning.   

                                                 
9 Liggedøgn = utskrivningsdato – innskrivningsdato, inklusive permisjonsdøgn.  
Polikliniske konsultasjoner inkluderer ikke møtte pasienter. Disse er også ressurskrevende og gir økonomisk 
utteling.  
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Polikliniske konsultasjoner (både refusjonsberettigete og ikke) i voksenpsykiatrien viser en 
økning med 7,2 fra samme periode i fjor. Helgelandssykehuset (+ 11 %) og Helse Finnmark 
(+22,5 %) rapporterer størst økning.  
 
Under opptrappingsplan for psykisk helse er enhet for idømt behandling ved UNN ferdigstilt i 
løpet av sommeren med driftsstart høst 2004.  
 
1.4 Rusomsorg  
Ikke alle institusjoner innen rusomsorg har levert aktivitetstall. Hålogalandssykehuset 
rapporterer en positiv utvikling innen rusomsorgen. Antall uskrivninger har økt med 42 pst. 
Dette har sammenheng med økning i sengetallet fra 17 til 20. Antallet senger øker med 
ytterligere 7 senger i september. Antall liggedøgn er økt med 106 pst.  
 
Rustiltakene i Troms viser en økning på 10 pst innen antall liggedøgn, mens polikliniske 
konsultasjoner har økt med 14 pst. Utskrivninger er redusert med 15 pst.  
 
Tabellen viser oversikt over ventetidssituasjon ved institusjoner i Helse Nord  
 

Institusjon Antall ventende Kommentar 
Klinikk Nord  0 Samme situasjon som per 

01.01 
Sigma Nord 59 Betydelig økning, ingen 

ventende per 01.01 
Finnmarkskollektivet  2 Samme situasjon som per 

01.01 
Færingen terapeutisk 
samfunn 

13 Samme situasjon som per 
01.01 

Nordlandsklinikken  57, (+ 10 nye 
søknader til 
behandling) 

Noe økning fra 01.01 

Tromsklinikken  35 Samme situasjon som per 
01.01 

Finnmarksklinikken  5, (+ 6 søknader til 
behandling) 

Økning fra 01.01 på tross av 
betydelig økning i belegg.  

 
2.0 Kvalitetsindikatorer (tabeller vedlagt) 
Korridorpasienter, preoperativ liggetid for lårhalsbrudd og epikrisetid rapporteres hvert tertial 
til NPR. Rapporteringen på sykehusinfeksjoner, tvungen innskrivning i psykiatrisk institusjon 
og pasienterfaringer samles inn sjeldnere.  
 
Det er planlagt rapporteringsstart av nye nasjonale kvalitetsindikatorene fra og med 2.tertial 
2004. Dette gjelder strykninger på operasjonsprogrammet, individuell plan innen 
barnehabilitering, ventetid før primærbehandling tykktarms- /endetarmskreft, 
korridorpasienter innen psykisk helsevern, ventetid til første konsultasjon og andel 
diagnostisk vurdert innen barne- og ungdomspsykiatri. I tillegg skal det innføres årlig 
rapportering på hyppighet av keisersnitt, hvor 2004 blir et prøveår.  
 
Det skal også innføres pasientundersøkelser innen psykisk helsevern. Helse Nord vil 
gjennomføre undersøkelsen blant psykiatriske polikliniske pasienter (høst) 2004.  
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2.1 Korridorpasienter 
Andelen korridorpasienter varierer men vi kan se en gledelig nedgang ved flere sykehus. 
Samlet sett oppnådde Helgelandssykehuset og Hålogalandssykehuset en nedgang, og 
nedgangen er størst ved Helgelandssykehuset Rana, som gikk fra en andel på 5,0 i 4.kvartal til 
en andel på 3,0 korridorpasienter i 1.tertial. For Nordlandssykehuset og Helse Finnmark 
varierer resultatet litt. De største sykehusene UNN og Nordlandssykehuset Bodø opplever en 
liten økning fra 4. kvartal til 1. tertial.  
 
2.2 Preoperativ liggetid for lårhalsbrudd   
Indikatoren viser andel av innleggelser (lårhalsbrudd) som opereres innen 48 timer. 
Resultatene for denne indikatoren varierer også, men her er tendensen dessverre noe fallende 
for Hålogalandssykehuset og Helgelandssykehuset. Nordlandssykehuset og Helse Finnmark 
viser en bedring mens resultatet ved UNN viser en stabilisering. Vi merker oss også en 
bedring i resultatet for sykehus som har hatt en fallende tendens gjennom 2003, f eks ved 
Hålogalandssykehuset Harstad der andelen økte fra 71 pst i 3.kvartal til 97 pst i 1.tertial 2004. 
I tillegg er det verdt å nevne at både Nordlandssykehuset Lofoten, Helgelandssykehuset 
Mosjøen og begge sykehusene i Finnmark oppnår målet på 100 pst i 1. tertial 2004. 
 
2.3 Epikrisetid 
Andelen epikriser sendt innen 7 dager har variert, og vært en god del lavere enn målet på 80 
pst. I 1.tertial 2004 varierte andelen mellom 21 pst og 69 pst. Helseforetakene rapporterer 
imidlertid om at det jobbes mye med problematikken og vi kan se en viss bevegelse i retning 
av bedre resultater. Både Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset totalt opplever en 
økning, mens både UNN og helse Finnmark opplever nedgang. For Helgelandssykehuset er 
resultatet varierende.    
 
2.4 Ventetid 
Ventetider viser følgende utvikling i Helse Nord (alle tall er hentet fra NPR): 
 

Alle fagområder (somatikk/psykisk 
helse) 

1.tertial 2002 1.tertial 2003 1.tertial 2004 

Antall nyhenvisninger 46 459 47 299 52 163
Antall ord. avviklet 39 252 39 491 39 670
Gjennomsnitts ventetid avviklet 92 dager 85 dager 73 dager 
Antall ventende totalt 32 560 28 875 27 641
Gjennomsnitt ventetid ventende 197 dager 177 dager 105 dager 
Antall som har ventet mer enn ett år 4 634 3 393 1 407

 
Antall nyhenvisninger viser en vekst på 10,3 pst sammenlignet med 1. tertial 2003. Samtlige 
helseregioner viser en økning som er så markant at det trolig ligger systemtekniske 
forklaringer bak veksten (Helse Sør viser en økning på 30 pst).   
 
Ventetiden for de som ble behandlet i perioden ble redusert fra 85 dager til 73, mot 69 for 
landet totalt.  Reduksjonen er 14 pst og tilsvarer gjennomsnittlig reduksjon på landsbasis.  
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Tabellen nedenfor viser utvikling og forskjeller mellom helseforetakene for gjennomsnittlig 
ventetid avviklet  
 

Gjennomsnittlig ventetid avviklet (1.tert. 2003 i 
parentes) 
 1. tertial 2003 1. tertial 

2004 
Helse Finnmark  81 71 
UNN  86 76 
Hålogalandssykehuset   82 68 
Nordlandssykehuset 94 80 
Helgelandssykehuset  78 63 
Helse Nord  85 73  

 
I forhold til de som fortsatt står på venteliste er gjennomsnittlig ventetid redusert fra 177 
dager til 105 dager (-41 %), mens landsgjennomsnittet er redusert fra 129 dager til 92 dager (-
29 %). Utviklingen er svært positiv, men Helse Nord er fremdeles over landsgjennomsnittet.  
 
Prosentandelen som har ventet mer enn et år (av totalt antall ventende) er redusert fra 7,3 pst 
til 3,5 pst på landsbasis. Til sammenligning har Helse Nord redusert andelen fra 11,8 til 5,0. 
Tabellen nedenfor viser forskjeller og utvikling per helseforetak.   
 

Antall som har ventet mer enn 1 år (i % av 
totalt antall ventende) 
 1. tertial 

2003 
1. tertial 
2004 

Helse Finnmark 660 – 13,5 
%

585 – 11,5 
% 

UNN 525 – 5,6 
%

234 – 2,5 
% 

Hålogalandssykehuset 65 – 1,9 % 25 – 0,6 % 
Nordlandssykehuset 1860 – 

21,7 %
377 – 6,2 

% 
Helgelandssykehuset 283 – 10,6 

%
186 – 6,1 

% 
Helse Nord  3393 – 

11,8 % 
1407 – 5,0 

% 
 
Samtlige helseforetak har gjort en betydelig innsats over tid. Helse Finnmark har størst andel 
av ventende over ett år.  
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Tabellen nedenfor viser antall i barne- og ungdomspsykiatrien som har ventet mer enn 1. 
måned og i prosent av totalt antall ventende: 
 

Antall i BUP som har ventet mer enn 1 måned og pst av 
tot. ventende  
 1. tertial 2003 1. tertial 

2004 
Helse Finnmark                             59 

(89 %)
87 (76 %) 

UNN                            38 (68 
%)

47 (59 %) 

Hålogalandssykehuset                            36 (90 
%)

25 (100 %) 

Nordlandssykehuset                           119 
(78 %)

78 (62 %) 

Helgelandssykehuset                           26 (68 
%)

18 (53 %)  

Helse Nord  254 (78 %) 255 (67 %) 
 
Prosentandelen for landet totalt viser nedgang fra til 76 til 72 pst. Helse Nord har flyttet seg 
under landsgjennomsnittet.  Totalt antall ventende er imidlertid økt fra 326 til 378 
(fremkommer ikke i tabell). Helse Finnmark har nær en dobling av antall ventende (fra 66 til 
114).  
 
Alle helseforetakene viser en positiv utvikling innenfor ventetidsstatistikk. Samtlige har 
redusert andelen som har ventet over 1 år betydelig i forhold til 2003 og ventetid for pasienter 
behandlet i perioden er redusert fra 85 dager til 73 dager. Helse Nord ligger imidlertid 
fremdeles over landsgjennomsnittet, med unntak av barne- og ungdomspsykiatrien. Andelen 
som venter mer enn 1 måned innen psykisk helse for barn- og unge er likefullt ikke 
tilfredsstillende.   
 
2.5 Oppfølging av helsetilsynets rapporter 2003  
Samtlige helseforetak hadde tilsynsbesøk i 2003 og det har vært krav om at avvik og 
merknader skulle utbedres (lukkes) innen 1. kvartal 2004.  
 
Tabellen oppsummerer status:  
   

Foretak Avvik lukket Kommentar   
Finnmark Ja  
UNN Ja  
Hålogaland Nei Avvik og merknad ved medisinsk 

poliklinikk Stokmarknes ikke lukket. 
Fremdrift ikke i henhold til plan. 
Arbeidet igangsatt og nye løsninger vil 
være på plass innen 7. juni.  

NLSH Ja  
Helgeland Ja  
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2.6 Samarbeid med primærhelsetjenesten  
Dette er et nasjonalt og regionalt satsningsområde. Hålogalandssykehuset har i perioden april 
til juni avholdt samarbeidsmøter med alle de 24 kommunene i helseforetakets opptaksområde. 
Dette er forbilledlig. Det utarbeides egen rapport basert på møtene. De øvrige helseforetakene 
har også avholdt/planlegger ulike aktiviteter mot kommunene. Helse Nord RHF vurderer 
behovet for et møte med vertskommunene for virksomhetene i regional regi.  
 
3.0 Personal 
Helse Nord har betydelige utfordringer med å rapportere sammenlignbare størrelser innen 
personal (alle tall hentes fra lønn og personalsystemet). Tabellene nedenfor viser oversikt over 
innrapporterte tall.  
 
Nye oppgaver bidrar til å øke antall ansatte og årsverk. Dette vanskeliggjør analyse av 
omstillingstiltak. Hålogalandssykehuset og UNN er eneste foretak som har gjort en nærmere 
analyse. Når det korrigeres for nye oppgaver skisserer Hålogalandssykehuset en 
bemanningsreduksjon på ca 30 årsverk sammenlignet med desember 2003.  På samme måte 
har det vært en reduksjon på 2 årsverk innen psykisk helse. Overtakelse av rusomsorgen 
medførte 67 stillinger nye stillinger ved UNN. Korrigert for dette og opprettelse av 
kjørekontor rapporterer helseforetaket 66,5 færre årsverk og 30 færre ansatte pr 30.04.2004 
enn ved årsskiftet.  
 

Somatikk* 
Helseforetak  Årsverk 

010104 
Årsverk 

1. tertial 04 
Endr. Ansatte 

010104 
Ansatte 
1. tertial 

04 

Endr. 

Helse Nord 
RHF 

32 35 3 33 36 3

Finnmark    
UNN 3 314 3 346 32 3 661  3 723 62
Hålogaland 1 256 1 262 7 1 584 1 577 - 7 
NLSH 1 664 1 665 1 1 916 1 923 7
Helgeland    
* Ansatte/årsverk med fellesfunksjoner er lagt til somatisk virksomhet  
 

Psykisk helse  
Helseforetak  Årsverk 

010104 
Årsverk 

1. tertial 04 
Endr. Ansatte 

010104 
Ansatte 
1. tertial 

04 

Endr. 

RHF 1 1 2 2 0
Finnmark    
UNN 667 636  -31 811 779 - 32
Hålogaland 200 249 49 245 310 65
NLSH 542 526 - 16 651 634 - 17
Helgeland    
 
For RHF er økningen knyttet til overtakelse av tilsatte fra fylkestrygdekontorene og avtalen 
om konserntillitsvalgte.  
 
Det registreres en nedgang i bemanningstallene innen psykisk helse ved Nordlandssykehuset 
og UNN. Nordlandssykehuset har rapportert vakanser både i Bodø og Lofoten.  
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Bemanningsreduksjon fremkommer som en reduksjon i fastlønn. Hålogalandssykehuset har 
imidlertid et merforbruk innen variabel lønn og innleie av personell.  
 
Innrapportert sykefravær varierer fra ved Hålogalandssykehuset 7,5 ved Hålogaland til 10,1 
ved UNN (jf tabell nedenfor). Hålogalandssykehuset har hatt en meget positiv utvikling i de 
siste måneder.  Helgelandssykehusets tall viser også positiv utvikling. 
 

Foretak Sykefravær 
2003   

Sykefravær 1. 
tertial  
2004  

Helse Nord RHF 3,7 3,3 
Finnmark 9,4  
UNN 10,0 10,1 
Hålogaland 8,9 7,5 
NLSH 8,9 8,7 
Helgeland 10,2 8,6 

 
4.0 Regnskap og økonomisk utvikling   
 
4.1 Sammendrag  
Regnskapet for konsernet viser et overskudd på 13,8 mill kr hittil i år mot periodisert 
budsjettert overskudd på 4,8 mill kr. Siste måneds resultat er overskudd på 3,9 mill kr. 
Helseforetakgruppens regnskap per 30. april fremstilles i tabellen nedenfor (tall i 1000 kr).  
 

Foretak Regnskap 
hittil*  

Budsjett 
hittil**  

Avvik  Budsjett 2004  

Helse Nord 
RHF 

- 500 000 1 662 000   - 2 162 
000

0 

Finnmark - 13 785 000 - 2 175 000  - 11 610 
000

- 60 000 000

UNN 24 754 000 4 913 000 19 841 000 - 70 000 000
Hålogaland - 15 648 000 - 6 576 000 - 9 072 000 - 35 000 000
NLSH 15 654 000 1 810 000 13 844 000 - 80 000 000
Helgeland 3 320 000 5 180 000  - 1 860 000 - 23 000 000
Apoteket  16 000 0 16 000 0
TOTALT 13 811 000 4 814 000 8 997 000 - 268 000 000

* negativt tall = underskudd  
* Foretaksinterne transaksjoner mot apoteket er ikke eliminert.  
**Helgeland har laget et totalbudsjett i balanse (fiktiv inntekt tilsvarende ca 6 mill kr) 

 
Prinsipp for inntektsføring av basisramme (1/11 per måned med unntak av juni) skaper et noe 
høyt inntektsnivå i starten av året som bidrar til regnskapsmessig overskudd. Denne effekten 
forsterkes i 2004 som følge av større basisramme og lavere ISF- og poliklinikk inntekter. I 
2003 rapporterte Helse Nord overskudd til og med april måned (jf figur). Det antas at 
periodisering er av større kvalitet i 2004 sammenlignet med 2003. Effekt av lønnsoppgjør for 
inneværende år kommer sent (budsjettert senere på året) og bidrar også til at regnskapet hittil 
viser overskudd, mens prognosen tilsier underskudd.      
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Nordlandssykehuset og UNN leverer resultater bedre enn forventet etter fire måneders drift. 
For Nordlandssykehusets del har effektene av generelle tiltak kommet tidligere enn 
budsjettert, noe som vil kunne medføre en forbedring i resultatet dersom effekten vedvarer. 
Det signaliseres en prognose på 60-80 mill kr i underskudd. UNN viser blant annet til en 
betydelig vekst innen laboratorieaktivitet som har medført at polikliniske inntekter ligger 12,5 
mill kr over budsjett hittil. Samtidig er det besparelser på budsjettert lønn hittil. UNN 
opprettholder prognosen på 70 mill kr i underskudd, som følge av foreløpig lav aktivitet innen 
prosjekter og forventninger om tiltakende kostnadsnivå.  
 
Helgeland viser et overskudd på 3,3 mill kr hittil. Helseforetaket signaliserer en prognose på 
23-30 mill kr i underskudd (vedtatt styringsmål på 23 mill kr i underskudd).   
 
Finnmark og Hålogalandssykehuset viser underskudd på henholdsvis 13,8 og 15,6 mill kr 
hittil. Negative avvik mot budsjett hittil er henholdsvis 11,6 og 9,1 mill kr. Budsjettavvik i 
Finnmark forklares hovedsakelig gjennom ikke-realiserte effekter av innsparinger. Prognosen 
fra foretaket er et underskudd på 97 mill kr mot 60 mill kr i vedtatt styringsmål. Også 
Hålogaland ligger etter styringsmålet, og det skisseres et underskudd på opp mot 50 mill kr 
dersom effekt av tiltak uteblir videre. Det registreres imidlertid en positiv utvikling ved at 
månedlig regnskapsmessig underskudd synker.   
 
Sykehusapoteket leverer et regnskap i balanse. Helse Nord RHF har et regnskapsmessig 
underskudd på 0,5 mill kr hittil i år.  
 
Helse Nord har bedt om egen rapportering av effekten av tiltak som er og vil bli iverksatt. Det 
føres ikke regnskap for tiltakene enkeltvis slik at rapportert effekt av tiltak hittil i år er basert 
på kalkyler. Effekt av tiltak beskrives noe nærmere i de foretaksspesifikke avsnittene 
(oppsummerende tabell følger vedlagt).   
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4.2 Prognosen  
Foretaksgruppen har et overskudd på 13,8 mill kr hittil i år mot et overskudd på ca 11,4 mill 
kr hittil i fjor.  
 
Tabellen er en oppsummering av helseforetakenes prognoser før effekter av endelig 
åpningsbalanse (mill kr):  
 

Foretak  Underskudds-
prognose   

Vedtatt 
styringsmål  

Avvik  

Helse Nord RHF 0 0 0 
Finnmark  97   60 37 
UNN 70  70 0 
Hålogaland  35-50  35 0-15 
NLSH  60-80  80 -20-0 
Helgeland  23-30  23  0-7 
Apoteket  0 0 0 
TOTALT  285-327 268   

 
Helseforetakenes prognoser summerer seg til i størrelsesorden 300 mill kr. Under forutsetning 
av bedre resultat ved UNN forventes et resultat på 270-300 mill kr i underskudd. 
Usikkerhetsmomenter i regnskap er særlig tilknyttet rusomsorg, gjestepasientkjøp og 
syketransport. For disse postene har foretakene i stor grad kostnadsført etter budsjett. 
Usikkerhet i prognosene er særlig knyttet til lønnsoppgjør, pensjon og ovennevnte poster. 
Prognosene forutsetter i stor grad at lønnsoppgjøret blir innenfor rammen gitt i statsbudsjett (4 
pst økning).  Det understrekes at evt. store nye inntekter ikke automatisk må brukes til å 
saldere evt. manglende effekt av tiltak, men faktisk prioriteres i forhold til nye tiltak. 
 
4.2.1 Åpningsbalanse  
Det vises til sak 37 og egen sak om budsjett og styringsmål 2004 vedr åpningsbalanse. Som 
følge av tidsknapphet i arbeidet med åpningsbalanse er regnskapsresultatene ikke belastet med 
fulle avskrivninger per 1. tertial.  
 
Helseforetakene er per i dag tildelt ca 264 mill kr til avskrivninger av åpningsbalanse basert 
på en foreløpig verdifastsettelse. Faktiske avskrivninger av åpningsbalanse i 2004 er etter 
korrigeringer beregnet til å bli 525 mill kr. Avskrivningskostnaden for Helse Nord vil dermed 
øke med 261 mill kr. Helse Nord har imidlertid om lag 50 mill kr i tilbakeholdte reserver som 
foreslås disponert til avskrivninger (jf egen sak). Foreslått kompensasjon innebærer et sentralt 
underskudd på ca 13 mill kr.    
 

Prognose etter effekter av endelig åpningsbalanse 
Prognose   270- 300 mill kr  
Økt avskrivninger  261 mill kr  
- disponering av reserver  - 50 mill kr 
Anslått underskudd 481-511 mill kr  

     
Basert på helseforetakenes prognoser og en antagelse om effekt av tiltak anslås konsernets 
regnskapsmessige underskudd å bli 480-510 mill kr i 2004. Av underskuddet skal 141,6 mill 
kr føres mot strukturfond slik at estimert underskudd etter belastning av strukturfond blir i 
størrelsesorden 338-370 mill kr. 
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Tilsvarende øker styringsmålet før strukturfond til 475,5 mill kr. og etter strukturfond til 333 
mill.kr (jf egen sak). Ekstraordinære avskrivninger påvirker ikke driftssituasjonen i 
helseforetakene. 
 
4. 3 Regnskap hittil  
Tabellen nedenfor viser regnskapstall sammenholdt med helseforetakenes totalbudsjett.  
Budsjettene er balanserte ved at det er lagt en fiktiv inntekt tilsvarende vedtatt styringsmål.  
 

1. tertial 2004 - Helse Nord                                     1. kvartal 2003

- = inntekt / + = kostnad Total Regnskap Pst Regnskap %
budsjett hittil i år av budsjett Budsjett hittil i år av budsjett

RHF Inntekt -560 441 -181 002 32,3 % -327 140 -122 748 37,5 %
Kostnad 560 441 181 501 32,4 % 327 140 93 414 28,6 %
Resultat 0 499 0 -29 334

Finnmark Inntekt -902 558 -335 383 37,2 % -846 185 -281 292 33,2 %
Kostnad 902 558 349 168 38,7 % 846 185 296 411 35,0 %
Resultat 0 13 785 0 15 119

UNN Inntekt -3 039 748 -1 055 424 34,7 % -2 692 000 -930 115 34,6 %
Kostnad 3 039 748 1 030 670 33,9 % 2 692 000 908 464 33,7 %
Resultat 0 -24 754 0 -21 651

Hålogaland Inntekt -1 181 879 -404 274 34,2 % -976 093 -338 766 34,7 %
Kostnad 1 181 879 419 922 35,5 % 976 093 351 103 36,0 %
Resultat 0 15 648 0 12 338

Nordland Inntekt -1 711 108 -590 557 34,5 % -1 561 301 -526 445 33,7 %
Kostnad 1 711 108 574 894 33,6 % 1 561 301 532 519 34,1 %
Resultat 0 -15 663 0 6 075

Helgeland Inntekt -832 899 -283 376 34,0 % -709 369 -239 005 33,7 %
Kostnad 832 899 280 059 33,6 % 709 369 243 614 34,3 %
Resultat 0 -3 317 0 4 609

Apoteket Inntekt -184 000 -57 486 31,2 % -147 464 -53 757 36,5 %
Kostnad 184 000 57 470 31,2 % 147 464 55 140 37,4 %
Resultat 0 -16 0 1 383

Total Inntekt -8 412 633 -2 907 502 34,6 % -7 259 552 -2 492 128 34,3 %
           Kostnad 8 412 633 2 893 684 34,4 % 7 259 552 2 480 666 34,2 %

Resultat 0 -13 818 0 -11 462

 
Bruttobudsjettet på 8,4 mrd som fremkommer i tabellen over inkluderer interne transaksjoner. 
Konsernbudsjettet, eksklusive interne føringer er om lag 8,2 mrd.  
 
Kostnadsnivået skal i henhold til teknisk prognose være mellom 33 og 36 pst (4/12 
periodisering av varekostnad/andre driftskostnader og 4/11 av lønnskostnad).    
 
Helse Nord RHF (ikke HF) har endret prinsipp for inntektsføring av basisramme fra 2003. 
Dette skaper mindre overskudd i 2004 og et riktigere bilde av driftsøkonomien i Helse Nord 
RHF.   
 
Helse Finnmark har det høyeste kostnadsnivået (38,7 %). Helseforetakets prognose synes i 
tråd med videreføring av dagens kostnadsnivå.  
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Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN har et kostnadsnivå lavere enn hittil i fjor. 
Forbruket antyder at bedre resultat enn prognosen kan leveres (jf tidligere 
usikkerhetsmomenter).  
 
4.3.1 Kostra-rapportering (KOmmune-STat-RApportering) 
Helseforetakene er pålagt å rapportere regnskaps- og personaltall til SSB hvert år. Denne 
rapporteringen skjer på funksjonsnivå, dvs. det gis informasjon om hvilke områder vi bruker 
våre ressurser på (for eksempel somatikk behandling, voksenpsykiatri, barne- og 
ungdomspsykiatri, ambulanse etc.). Kontering på Kostrafunksjon er en obligatorisk dimensjon 
i Helse Nords økonomimodell, men problemer med fordeling av administrative 
felleskostnader til de ulike virksomhetsområdene har forsinket denne rapporteringen. Det er 
nå utviklet en foreløpig standard/rutine og rapporteringen vil videreutvikles. Tabellen viser 
bruttokostnad per funksjonsgruppe for NLSH, Helgeland og RHF og vil kompletteres med 
resterende helseforetak til 2. tertial. Regnskap og budsjettall vil i fremtiden kunne benyttes til 
ytterligere analyser.  
 
Regnskap hittil i år RHF Helgeland NLSH
Politisk styring og kontrollorgan 572 491
Administrasjon 36 068 223
Personalbarnehager 783 839 4 012 000
Personalboliger 2 533 000
Ambulanse 1 512 192 14 866 880 17 889 000
Luftambulanse 73 169 325 2 272 736 3 684 000
Syketransport 8 053 842 14 969 305 13 813 000
Transport av helsepersonell 7 615
Somatiske tjenester - fellesfunksjoner 7 077 817 46 128 243 86 796 000
Somatiske tjenester - røntgen/lab 600 000 19 062 594 53 851 000
Somatiske tjenester - behandling 4 260 071 134 186 830 242 021 000
Somatiske tjenester - privatpraktiserende m avtale 920 476
Somatiske tjenester - (re-) habilitering 31 264 599 7 695 687 8 456 000
VOP - fellesfunksjoner 242 626 8 724 749 23 309 000
VOP - direkte pasientrettet virksomhet 1 212 951 16 834 281 82 485 000
VOP - privat pleie 102 000
BUP - fellesfunksjoner 3 951 649 4 838 000
BUP - direkte pasientrettet virksomhet 6 640 135 19 043 000
Utadrettede støttefunksjoner 10 269 070 3 423 677 5 299 000
Særskilte funksjoner 204 428 3 703 000
Omsorg for og behandling av rusmisbrukere 2 000 000 42 000 2 791 000
Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -114 460 222 -245 110 661 -522 276 000
Øremerkede inntekter/andre inntekter  -63 340 516 -37 987 233 -68 003 000
Renter utbytte og lån 642 600
Resultat -499 331 -3 310 861 -15 654 000
 
4.4 Nærmere om helseforetakene  
Kommentarene bygger i hovedsak på foretakenes rapporter. Effekter av økte 
åpningsbalanseavskrivninger er holdt utenom.     
 
4.4.1 Helse Nord RHF  
Regnskapet hittil viser et underskudd på ca 0,5 mill kr mot overskudd på ca 1,7 mill kr i 
budsjett hittil. Basisramme tilsvarende budsjetterte reserver er holdt utenom inntektsføringen 
(budsjett hittil er korrigert for dette).  
 
Større budsjettposter som kjøp av helsetjenester og luftambulanse er i tråd med periodisert 
budsjett. Usikkerhetsmomenter vil være endringer i rammebetingelser for luftambulanse og 
utenlandsbehandling. For sistenevnte post kostnadsføres det i henhold til budsjett som følge 
av et betydelig etterslep i faktureringen.    
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Forslag til kompensasjon av foretakene tilknyttet åpningsbalanseavskrivninger (kompensasjon 
øker fra 264 mill kr til 331 mill kr – jf egen sak) fordrer en sentral underbalanse og 
underskudd for Helse Nord RHF i 2004. Underskuddet som følge av kompensasjon til 
avskrivninger anslås til ca 13 mill kr. Ytterligere disponeringer vil øke sentralt underskudd 
tilsvarende.      
 
4.4.2 Helse Finnmark HF 
Regnskapet viser et underskudd på 13,8 mill kr mot budsjettert underskudd 2,2 på mill kr. 
Budsjettavviket består av ikke-realiserte innsparinger (8 mill kr) og syketransport (3,8 mill 
kr). Sistnevnte post antas per i dag å ende med balanse per 31.12. Kostnadsnivået hittil ligger 
omtrent på budsjett før innsparingskrav.  
 
Inntektssiden ligger omtrent på budsjett hittil, med en merinntekt innen ISF-aktivitet (2,1 mill 
kr eller 4,7 %). Øremerket tilskudd viser et negativt budsjettavvik på 4,4 mill kr (10,8 mill 
kr). Disse inntektene inntektsføres i tråd med forbruk og løpende netto resultateffekt skal være 
null.   
 
Lønnskostnaden viser et negativt avvik mot budsjett hittil på 9 mill kr (4,9 %). I tillegg viser 
innleie av personell et merforbruk på 2 mill kr (fremkommer som varekostnad).   
 
Helseforetakets vedtatte styringsmål er 60 mill kr i underskudd. Regnskapet hittil medfører at 
helseforetakets prognose for 2004 er underskudd på 97 mill kr. Forsinket oppstart av 
tilpasningstiltak står for 27 mill kr av prognostisert avvik mot styringsmål. 10 mill kr skyldes 
forverring av årets drift. Helseforetaket vil med dagens drift overskride vedtatt styringsmål 
med 37 mill kr.  
 
4.4.3 UNN HF  
Regnskapet viser overskudd på 24,75 mill kr, et positivt avvik mot budsjett på ca 22,2 mill kr.  
Helseforetaket har mange prosjekter som har hatt lav aktivitet i årets første måneder. 
Aktiviteten er størst på høsten, noe som ikke tatt hensyn til i budsjettet.  Videre ble regnskapet 
avsluttet en uke tidligere enn foregående måneder. 
 
Laboratorieinntekter har økt med 12,5 mill kr sammenlignet med 1. tertial i fjor. Dette skyldes 
landsfunksjoner og opprettholdelsen av ”fylkesandelen10” som medfører økt inntekt.  
 
Direkte pasientkostnader har økt med ca 16,5 mill kr sammenlignet med samme periode i fjor. 
Dette gjelder økning som følge av økt aktivitet spesielt på laboratoriene, høyere kostnader for 
innleie av helsepersonell, og økning i kjøp av pasientplasser somatikk og rus. 
 
Lønnskostnadene (eks. pensjon og arb. avg. av pensjon) ligger ca 12 mill kr under budsjett 
hittil (avvik på 1,9 % mot budsjett hittil). Dette skyldes delvis, som tidligere nevnt, den lave 
aktiviteten på en del av prosjektene. I tillegg kommer det høyere kostnader enn budsjettert på 
ettersommeren som følge av kostnader grunnet ferieavvikling. Overtid, vikarer etc. viser en 
nedgang på ca 4 mill kr fra hittil i fjor.    
 
Andre driftskostnader viser også et mindreforbruk på 18 mill kr (avvik på 14,8 %). Også dette 
skyldes blant annet lav aktivitet ved prosjekter. 

                                                 
10 Videreført fylkeskommunal oppgjørsordning hvor utførende laboratorium fakturerer rekvirerende helseregion 
et beløp som tilsvarer refusjon fra rikstrygdeverket. Ordningen håndteres per tiden av RHF.  
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Helseforetaket har vedtatt å redusere med 181 stillinger. Dette gir en prognostisert besparelse 
i 2004 på 45 mill kr og hittil på 10 mill kr. Andre estimerte tiltak/innsparinger hittil er blant 
annet redusert overtid (4 mill kr), redusert reise/stipend (2 mill kr), redusert Brøset-pasienter 
(2 mill kr), diverse innsparinger/økte inntekter (10 mill kr) og økt anbudsarbeid 2 mill kr.  
Totalt en estimert innsparing på 35 mill kr hittil. Prognostisert effekt er imidlertid 29 mill kr 
lavere enn planlagt effekt.    
 
Styringsmålet for året og helseforetakets prognose er 70 mill kr i underskudd. Denne 
underskuddsprognosen opprettholdes av helseforetaket. Regnskapet hittil tyder på et noe 
bedre resultat.   
 
4.4.4 Hålogalandssykehuset HF   
Regnskapet hittil viser et underskudd på 15,6 mill kr mot underskudd på 6,5 mill kr i 
periodisert budsjett.  
 
Inntektene viser en merinntekt på 1,1 mill kroner. Dette er etter at mindreinntekt ISF på 3,4 
mill (-4,8 %) er saldert mot merinntekt fra bl.a. utskrivningsklare pasienter, økning i 
statstilskudd barnehage, økte poliklinikkinntekter og parkeringsinntekter.  
Årsverksforbruket er betydelig redusert sammenlignet med desember 2003 når en korrigerer 
for nye oppgaver. Forbruk på fast lønn er 5,8 mill lavere i forhold til budsjett mens forbruket 
på variabel lønn er 7,5 mill høyere enn budsjettert. Videre er det et merforbruk på innleie av 
fagpersonell på 3 mill utover budsjettet.  
Lønnskostnadene totalt sett viser likevel et mindreforbruk på 6,1 mill (-2,4 %) som skyldes 
positivt avvik i refusjoner (sykepenger m.m.) på 6,8 mill og mindreforbruk kurs og opplæring 
på 1,9 mill.  
Varekostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 3,5 mill (8,5 %). Det største avviket 
gjelder innleie av fagpersonell på 3 mill. Det er også registrert avvik på 
behandlingshjelpemidler på 1,2 mill kr.    
Andre driftskostnader viser et negativt avvik i forhold til budsjett på kr 9,7 mill (12,6 %). 
Avviket fremkommer ved merforbruk på utstyr 1,1 mill, vedlikehold bygninger 1,2 mill, 
service- og vedlikehold 0,8 mill, konsulenttjenester 2,8 mill.  
Helseforetaket har hatt stor fokus på omstillingsprosessene. Ved utgangen av april ligger 
likevel driftskostnadene betydelig over budsjettet og behovet for å holde oppmerksomheten 
omkring oppfølging av omstillingen er derfor fortsatt tilstede. . Så langt er ingen av de tiltak 
som ble vedtatt i budsjettet reversert eller omgjort på tross av at enkelte av dem har vist seg 
meget utfordrende å gjennomføre. Dette har medført forsinkelser og effekten av de 
økonomiske tiltakene er ikke i samsvar med plan.  
Forutsatt at planlagte tiltak gir forventet effekt styrer helseforetaket mot vedtatt styringsmål 
på 35 mill kr. Det signaliseres imidlertid at forsinkelser i effekter kan medføre at 
underskuddet vil kunne bli større. Hittil er det anslått at ca 7 mill kr av budsjetterte 
innsparinger på ca 57 mill kr er effektuert. Underskudd i 2004 anslås til 35-50 mill kr.    
 
4.4.5 Nordlandssykehuset HF  
Regnskapet hittil viser et overskudd på 15,6 mill kr mot 1,8 mill kr i periodisert budsjett. Siste 
måned viser et overskudd på 2,7 mill kr.  Inntektssiden ligger over budsjett (ca 1,8 %) ved 
utgangen av april (ISF-inntekter + 2,6 %, poliklinikk + 5,4 %, andre inntekter + 30,2 %). 
Positive avvik på inntektssiden skyldes i hovedsak økt aktivitet og egenandelsinntekter. Det 
prognostiseres med 8 mill kr i merinntekt innen ISF- og poliklinikk aktivitet. Prognosen tilsier 
videre 11 mill kr i merinntekter innen hovedpostene andre inntekter og øremerkede tilskudd.     
 
Lønn (eks pensjon og arbeidsgiveravgift av pensjon) viser en besparelse på 6,8 mill kr (1,9 
%). Framskrivning av lønnskostnaden hittil i år korrigert for avsetning, ferievikarer, 
helligdagsutgifter og junilønn gir en besparelse på 20-25 mill kr i forhold til budsjett.  
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Prognosen bygger på at statsbudsjettets rammer for lønnsoppgjør overholdes. Budsjett for 
effektiviseringstiltak (ca 42 mill kr) er imidlertid i sin helhet budsjettert som en negativ 
lønnspost med økende effekt utover året.  
 
Videreføring av kostnadsnivået hittil innen varekostnader og andre driftskostnader vil kunne 
medføre budsjettbalanse. Denne prognosen bygger imidlertid på forutsetning om at 
rusomsorg, syketransport, gjestepasientkostnader og behandlingshjelpemidler ender innenfor 
budsjett. Det regnskapsføres foreløpig i stor grad ut i fra budsjett.  
 
Budsjetterte avskrivninger forutsetter at investeringsrammen nyttes fullt ut. Erfaringsmessig 
vil det trolig være et etterslep på investeringssiden som vil kunne medføre besparelser i 
forhold til budsjetterte avskrivninger på mellom 10-20 mill kr.   
 
Effektene av tiltak hittil er beregnet til 14,6 mill kr. Planlagt effekt i 2004 er 53,6 mill kr og 
prognose per 1. tertial samsvarer med dette. Om lag 10 mill. kr. av effekten hittil i år er gjort 
på generelle tiltak, og viser seg blant annet med betydelige besparelser på variabel lønn og 
inntekter som følger av høy aktivitet. Forbruket av variabel lønn er den budsjettposten som 
svinger mest, så den permanente effekten av disse besparelsene er usikker. 
 
Prognosen per 1. tertial er underskudd på 60-80 mill kr og helseforetaket vil trolig levere et 
bedre resultat enn vedtatt styringsmål.    
 
4.4.6 Helgelandssykehuset HF  
Regnskapsresultat hittil viser et overskudd på ca 3,3 mill kr. Avvik mot periodisert budsjett er 
ca 1,9 mill kr hittil. Budsjettet er imidlertid laget i balanse (med en fiktiv inntekt tilsvarende 
ca 6 mill kr) slik at resultatet vurderes til å være i tråd med underskudd på 23 mill kr.  
 
ISF-inntekt (egen produksjon) har tidligere ligget lavere enn budsjett, men er nå omtrent på 
budsjett. Polikliniske inntekter viser fortsatt et positivt avvik mot budsjett på ca 1,2 mill kr 
(7,2 %).  
 
Driftsutgiftene viser et negativt avvik på ca 2 mill kr (0,7 %). Lønnsposten viser et negativt 
avvik mot budsjett på 1,7 mill kr (1 %) og gjelder både fast og variabel lønn.       
 
Vedtatt styringsmål for året er 23 mill kr i underskudd. Helseforetaket signaliserer imidlertid 
et underskudd på opp mot 30 mill kr for 2004. Usikkerhet i prognosen gjelder blant annet 
syketransport, lønnsoppgjør og økt pasientstrøm ut av regionen. Det er også usikkerhet i 
årseffekt av tilpasningstiltak.    
 
4.4.7 Sykehusapotek Nord HF 
Helseforetaket leverer et regnskapsresultat i balanse per 1. tertial. Kommentarer fra 
helseforetaket foreligger ikke.   
 
4.5 Likviditet 
Likviditetsutviklingen har vært noenlunde i tråd med prognosen hittil. Relativt små endringer 
i pensjonsutgifter, investeringsaktivitet og omstillingsevnen kan gi store utslag i 
likviditetsprognosen. Alle tall nedenfor er frie midler (bundne midler er holdt utenom). Før en 
tar hensyn til avvik mellom pensjonskostnad og premie forventes en utgående 
likviditetsbeholdning på ca 140 mill kr. Prognosen forutsetter budsjettgjennomføring og 
investeringer på 500 mill kr i 2004. Dette innebærer et totalt etterslep i investeringsaktiviteten 
på ca 50 mill kr per 31.12. 
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En tidligere konservativ premieprognose viser at premieutbetalingen i 2004 kan bli vel 250 
mill kroner høyere enn kostnaden. Denne reguleringspremien er et estimat hvor endelig sats 
avhenger av avkastning på pensjonsmidler og lønnsoppgjøret i 2004. Det antas at imidlertid 
avvik mellom premie og kostnad blir mindre enn 250 mill kr uten at det foreligger nøyaktige 
beregninger. I verste fall vil Helse Nord ha en utgående saldo per 31.12 på ca. -100 mill kr. 
Limit for kassakreditten er om lag 230 mill kr.   
 

Likviditetsprognose 2004
 Helse Nord
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4.6 Investeringer  
”Investeringsrammen” er en godkjenning til å disponere tilgjengelig likviditet i 
foretaksgruppen. Tabellen nedenfor viser oversikt over tidligere ikke brukt 
investeringsramme, ramme 2004 og forbruk hittil. Kolonnen til høyre viser forbruk i prosent 
av totalt disponibelt. Etterslep i investeringsaktiviteten er noe av grunnen til at likviditeten har 
vært bedre enn prognostisert. Hålogalandssykehuset har den høyeste investeringsaktiviteten 
og var det eneste foretaket som overskred rammen i 2003. Framskrivning av 
investeringsnivået per 1. tertial tilsier at helseforetaket også vil overskride 
investeringsrammen i 2004. Tall er hentet fra økonomisystemet for helseforetak som ikke har 
rapportert.  
 

Foretak Tidligere ikke 
brukt 

Ramme 
2004 

Forbruk 
hittil 

i pst. av 
tot. disp. 

Helse Nord 32 418 000 69 800 000 2 046 000 2 %
Finnmark 4 313 000 30 000 000 4 258 000 12 %
UNN 48 235 000 132 900 000 30 800 000 17 %
Hålogaland -2 163 000 35 000 000 21 135 000 64 %
NLSH 42 846 000 91 400 000 17 075 000 12 %
Helgeland 34 483 000 40 900 000 15 359 000 20 %
TOTALT 160 172 000 400 000 000 90 673 000 16 %
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4.7 Oppsummering økonomi  
Regnskapsresultat per 1. tertial viser et overskudd på 13,8 mill kr som er innenfor budsjett 
hittil. Regnskapet for 2003 viser at NLSH og UNN kom bedre ut enn styringsmål, mens de 
andre foretakene foreløpig leverte større underskudd enn i vedtatt budsjett. Regnskapet hittil 
2004 tyder på at vi vil kunne se ett tilsvarende resultat i 2004. Dette kan medføre at 
underskuddet blir noe lavere enn summen av helseforetakenes prognoser.  Før effekter av 
endelig fastsatt åpningsbalanse forventes ett underskudd i størrelsesorden 270-300 mill kr.   
 
Avskrivningskostnaden øker med ca 261 mill kr utover helseforetakene vedtatte budsjetter 
som følge av fastsettelse av endelig åpningsbalanse. Disponering av reserver i RHF (ca 50 
mill kr) medfører at driftsresultatet for Helse Nord RHF blir et underskudd på 480-510 mill 
kr. Av underskuddet skal 141,6 mill kr føres mot strukturfond slik at estimert underskudd 
etter overføring fra fond blir i størrelsesorden 338-368 mill kr.  
 
Tilsvarende øker styringsmålet før strukturfond til 475,5 mill kr. og etter strukturfond til 333 
mill.kr.   
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TOTAL REGNSKAP - 30.04.2004    Helse Nord RHF
Resultatregnskap 

+ = kostnader / - = inntekter 
Tekst Helse Nord Finnmark UNN Hålogaland Nordlandssyk Helgeland Apoteket SUM

Driftsinntekter
Basisramme -112 727 200 -214 940 000 -748 792 000 -253 512 000 -398 440 000 -176 776 000 -1 905 187 200
ISF egenproduksjon -47 631 000 -147 000 000 -68 495 000 -97 050 000 -52 813 000 -412 989 000
ISF av gjestepasienter -1 733 022 -3 024 000 -3 500 000 -5 976 000 -6 241 000 -9 817 000 -30 291 022
Gjestepasientinntekter -587 000 -2 876 000 -1 203 000 -929 000 -1 148 000 -6 743 000
Polikliniske inntekter -14 687 000 -88 816 000 -23 973 000 -34 645 000 -18 042 000 -180 163 000
Øremerkede statstilskudd inkl syketrans -61 597 600 -27 089 000 -20 873 000 -19 904 000 -14 866 000 -15 052 000 -159 381 600
Øremerkede statstilskudd psykisk helse -10 422 000 -12 764 000 -13 829 000 -12 681 000 -210 000 -49 906 000
Andre inntekter -740 913 -16 998 000 -28 273 000 -17 169 000 -25 484 000 -9 439 000 -57 486 035 -155 589 948
Interne inntekter (andre HF) 0
Sum driftsinntekter -176 798 735 -335 378 000 -1 052 894 000 -404 061 000 -590 336 000 -283 297 000 -57 486 035 -2 900 250 770

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 112 161 016 21 095 559 42 672 000 16 861 000 35 604 000 43 579 000 271 972 575
Varekostnader 25 985 441 152 901 000 44 398 000 62 369 000 22 197 000 46 305 482 354 155 923
Lønn eks pensjon 18 269 295 178 416 799 617 722 000 232 071 000 351 506 000 149 056 000 9 211 308 1 556 252 402
Pensjon inkl arb.avg av pensjon 488 515 15 104 201 64 380 000 20 677 000 32 246 000 13 604 000 146 499 716
Andre driftskostnader 45 133 937 95 457 000 102 339 000 86 894 000 70 689 000 42 673 000 1 953 570 445 139 507
Ordinære avskrivninger 2 793 431 13 102 000 50 000 000 18 601 019 22 242 000 8 905 000 115 643 450
Sum driftskostnader 178 846 194 349 161 000 1 030 014 000 419 502 019 574 656 000 280 014 000 57 470 360 2 889 663 573

Driftsresultat 2 047 459 13 783 000 -22 880 000 15 441 019 -15 680 000 -3 283 000 -15 675 -10 587 197

Finansielle poster
Renteinntekter -4 203 108 -5 000 -2 530 000 -115 000 -221 000 -79 000 -7 153 108
Rentekostnader 2 654 980 7 000 656 000 420 000 238 000 45 000 4 020 980
Sum finansielle poster -1 548 128 2 000 -1 874 000 305 000 17 000 -34 000 0 -3 132 128

Ordinært resultat 499 331 13 785 000 -24 754 000 15 746 019 -15 663 000 -3 317 000 -15 675 -13 719 325

Ekstraord. innt. og kost.
Ekstarord. inntekter -98 000 -98 000
Ekstarord. kostnader 0
Sum ekstraord. poster 0 0 0 -98 000 0 0 0 -98 000
interntransaksjon
Resultat 499 331 13 785 000 -24 754 000 15 648 019 -15 663 000 -3 317 000 -15 675 -13 817 325

Styringsmål 0 60 000 000 70 000 000 35 000 000 80 000 000 23 000 000 0 268 000 000
Prognose fra foretak 0 97 000 000 70 000 000 50 000 000 70 000 000 30 000 000 0 317 000 000  
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STATUS TILTAKSPLAN 1. TERTIAL 2004

Planlagt Planlagt Resultat Prognose Estimert Avvik plan -
effekt effekt h.i.å. effekt effekt prognose

Kostnadsreduserende tiltak 2004 2005 2004 2004 2005 2004
Helse Finnmark 32,7 32,7 2,6 12,5 32,8 -20,2
Unn 115,0 176,0 32,0 91,0 176,0 -24,0
Hålogalandssykehuset 43,8 73,4 7,6 42,8 73,4 -1,0
Nordlandssykehuset 30,0 31,7 10,0 30,0 31,7 0,0
Helgelandssykehuset 39,3 39,3 0,0 39,3 39,3 0,0
Sum generelle  kutt 260,7 353,1 52,2 215,6 353,1 -45,1
Helse Finnmark 6,2 6,2 1,9 6,2 6,2 0,0
Unn 6,0 10,0 2,0 6,0 10,0 0,0
Hålogalandssykehuset 6,4 10,8 0,9 6,4 10,8 0,0
Nordlandssykehuset 3,8 7,0 0,2 3,8 7,0 0,0
Helgelandssykehuset 0,0
Sum stab/støtte-funksjoner, innkjøp o.a. 22,4 34,0 5,0 22,4 34,0 0,0
Helse Finnmark 0,0
Unn 0,0
Hålogalandssykehuset 0,0
Nordlandssykehuset 4,0 28,0 1,0 4,0 28,0 0,0
Helgelandssykehuset 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0
Sum nye samarbeidsrelasjoner (ferieavvikling osv.) 6,4 30,4 1,0 6,4 30,4 0,0
Helse Finnmark 1,8 9,9 0,1 0,8 9,9 -1,0
Unn 12,0 14,0 1,0 7,0 14,0 -5,0
Hålogalandssykehuset 0,0
Nordlandssykehuset 8,6 12,5 2,0 8,6 12,5 0,0
Helgelandssykehuset 0,0
Sum strukturendringer 22,4 36,4 3,1 16,4 36,4 -6,0
Helse Finnmark 10,4 22,4 0,3 3,6 22,8 -6,8
Unn (positivt resultat/utvikling på andre områder) 29,0 29,0
Hålogalandssykehuset (Inntektsøkninger) 6,6 7,6 1,9 4,9 7,6 -1,8
Nordlandssykehuset 7,2 16,8 1,4 7,2 16,8 0,0
Helgelandssykehuset 0,0
Sum andre forhold 24,2 46,8 3,6 44,7 47,2 20,5

Sum kostnadsreduserende tiltak 336,1 500,6 64,9 305,4 501,1 -30,7

Helse Finnmark 51 71 5 23 72 -28
Unn 133 200 35 133 200 0
Hålogalandssykehuset 57 92 10 54 92 -3
Nordlandssykehuset 54 96 15 54 96 0
Helgelandssykehuset 42 42 0 42 42 0
Sum Helse Nord 336 501 65 305 501 -31
Krav til effekt tiltak 2004 og 2005 336 604 336 604
Rest uløst 0 103 31 103

Realisert 1. tertial i % av krav til effekt i 2004 19,3 %
Realisert 1. tertial i % av prognose effekt i 2004 21,2 %
Realisert 1. tertial i % av samlet tilpasningsproblem 10,7 %  
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Samlet Styringsmål Prognose Uløst Uløst

KOMMENTARER tiltaksbehov 2004 2004 2004 2005
HELSE FINNMARK: Tiltakene var i plan/budsjett forutsatt realisert 
fra tidlig på året, men iverksettelsen er skjedd senere. Det mangler 
tiltaksplan for 38 mill kr for å nå balanse i 2005. effektene 2005 er 
forsiktig a 110 60 87 27 38

UNN: Prognose 2004 29 mill dårligere enn planlagt effekt, mens det 
i følgebrevet opplyses at styringsmålet i 2004 vil nås (dvs 
besparelser på andre områder enn tiltaksplan?). Har identifisert 
tiltak med effekt i 2005 om lag tilsvarende det samlede tilpasn 204 70 71 1 4

HÅLOGALANDSSYKEHUSET: Estimert effekt 2005 satt lik 
planlagt effekt 2005, dvs de har ikke foretatt en ny gjennomgang av 
realismen iplanlagt effekt neste år av tiltakene. Har identifisert tiltak 
med effekt i 2005 tilsvarende det samlede tilpasningsprobleme 92 35 38 3 0

NORDLANDSSYKEHUSET: Det mangler tiltaksplan for 38 mill kr 
for å nå balanse i 2005 134 80 80 0 38

HELGELANDSSYKEHUSET: Har ikke beregnet/oppgitt realiserte 
effekter, eller angitt tidspunkt for iverksetting av tiltak. Ikke oppgitt 
prognose for effekt 2004 for noen av tiltakene. Det mangler 
tiltaksplan for 23 mill kr for å nå balanse i 2005. 65 23 23 0 23

SUM FORETAKSGRUPPEN 604 268 299 31 103  
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Helse Nord aktivitet somatikk pr 1. tertial 2004

Tabell 1: 
                  Alle                            Herav dagkirurgi  

DRG - poeng - produksjon ved HF
Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Endring %

Helgeland 4 462 4 490 28 0,6 % 449 552 103 22,9 %
Finnmark 4 051 4 186 135 3,3 % 599 554 -45 -7,5 %
Hålogaland 6 166 5 861 -305 -4,9 % 637 618 -19 -3,0 %
Nordland 7 847 8 207 360 4,6 % 826 913 87 10,5 %
UNN 12 079 12 527 448 3,7 % 1 034 961 -73 -7,1 %
Sum Helse Nord 34 605 35 271 666 1,9 % 3 545 3 598 53 1,5 %

Inkluderer prognose på antall opphold i 470 

Tabell 2 
          Alle opphold             Herav konsultasjoner m/ISF-refusjon

Sykehusopphold             (dagkirurgi) 
Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Endring %

Helgeland 5 814 6 023 209 3,6 % 1 077 1 251 174 16,2 %
Finnmark 5 537 5 617 80 1,4 % 1 074 1 105 31 2,9 %
Hålogaland 8 121 8 153 32 0,4 % 1 357 1 395 38 2,8 %
Nordland 10 032 10 562 530 5,3 % 1 629 1 960 331 20,3 %
UNN 14 668 15 091 423 2,9 % 2 045 1 902 -143 -7,0 %
Sum Helse Nord 44 172 45 446 1 274 2,9 % 7 182 7 613 431 6,0 %

Tabell 2 forts.
                 Herav innlagte heldøgnsopphold                    Herav elektive dagopphold

Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Endring %
Helgeland 4 249 4 152 -97 -2,3 % 488 620 132 27,0 %
Finnmark 3 874 4 014 140 3,6 % 589 498 -91 -15,4 %
Hålogaland 5 705 5 534 -171 -3,0 % 1 059 1 224 165 15,6 %
Nordland 7 037 7 178 141 2,0 % 1 366 1 424 58 4,2 %
UNN 8 217 8 979 762 9,3 % 4 406 4 210 -196 -4,4 %
Sum Helse Nord 29 082 29 857 775 2,7 % 7 908 7 976 68 0,9 %
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Tabell 3 
DRG indeks - heldøgn 2 003 hittil i år 
Helgeland 0,91 0,92
Finnmark 0,87 0,89
Hålogaland 0,97 0,96
Nordland 1,00 1,01
UNN 1,26 1,25

Tabell 4
Polikliniske konsultasjoner (RTV-refusjon) Herav nyhenviste 

i % av total i % av total
Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Hittil i fjor Hittil i år

Helgeland 16 937 18 119 1 182 7,0 % 10 275 11 155 60,7 % 61,6 %
Finnmark 18 906 19 564 658 3,5 % 10 540 10 877 55,7 % 55,6 %
Hålogaland 29 421 27 294 -2 127 -7,2 % 16 019 15 457 54,4 % 56,6 %
Nordland 29 731 31 287 1 556 5,2 % 14 100 15 194 47,4 % 48,6 %
UNN 47 780 47 713 -67 -0,1 % 23 679 24 891 49,6 % 52,2 %
Sum Helse Nord 142 775 143 977 1 202 0,8 % 74 613 77 574 52,3 % 53,9 %

Tabell 5: 
OPPHOLD Ø. HJELP                 Kirurgi*                Medisin                 Føde 

h.i fjor h.i år h.i fjor h.i år h.i fjor h.i år
Helgeland ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 942 881 1 648 1 555 450 498

i % av totalt antall opphold pr fagområde 62,3 % 58,5 % 91,3 % 87,6 % 58,7 % 67,8 %
Finnmark ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 886 937 1 347 1 436 438 476

i % av totalt antall opphold pr fagområde 59,3 % 64,4 % 77,2 % 77,6 % 82,8 % 75,8 %
Hålogaland ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 1 385 1 586 2 381 2 399 415 348

i % av totalt antall opphold pr fagområde 56,5 % 69,0 % 91,6 % 92,8 % 66,3 % 93,5 %
Nordland ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 1 247 1 158 2 249 2 170 522 571

i % av totalt antall opphold pr fagområde 41,5 % 39,1 % 59,1 % 56,5 % 89,4 % 88,4 %
UNN ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 1 298 1 378 2 103 2 267 446 445

i % av totalt antall opphold pr fagområde 40,7 % 37,1 % 54,9 % 55,0 % 82,1 % 80,0 %
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Tabell 6a: Tabell 6b: 
Beleggsprosent Beleggsprosent
Kirurgi h.i.fjor h. i år Medisin h.i.fjor h. i år
Helgeland 95 % 97 % Helgeland 102 % 98 %
Finnmark 75 % 78 % Finnmark 81 % 86 %
Hålogaland 89 % 91 % Hålogaland 94 % 89 %
Nordland 74 % 70 % Nordland 88 % 79 %
UNN 77 % 81 % UNN 72 % 78 %
UNN = inkl hotellsenger 
NLSH = eks hotellsenger 

Tabell 7: 
Utskrivningsklare pasienter h.i.fjor h.i.år Endring 

Helgeland Antall liggedøgn i perioden 110 530 382 %
Antall pasienter pr 1. tertial 11 73 564 %

Finnmark Antall liggedøgn i perioden 340 333 -2 %
Antall pasienter pr 1. tertial 2 2 0 %

Hålogaland Antall liggedøgn i perioden 981 1204 23 %
Antall pasienter pr 1. tertial 80 84 5 %

Nordland Antall liggedøgn i perioden 2626 1538 -41 %
Antall pasienter pr 1. tertial 209 160 -23 %

UNN Antall liggedøgn i perioden 1843 897 -51 %
Antall pasienter pr 1. tertial 56 37 -34 %  
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VOKSENPSYKIATRI - EGEN PRODUKSJON

Tabell 8:
Utskrivninger

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 29 33 123 13,8 %
Finnmark 184 237 28,8 %
Hålogaland 310 286 1 140 -7,7 %
Nordland 336 386 1 232 14,9 %
UNN 
SUM 859 942 2 495 9,7 %

Tabell 9:
Antall liggedøgn - døgnbehandling 

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 1 048 1 653 4 149 57,7 %
Finnmark 5 522 5 837 5,7 %
Hålogaland 4 496 4 261 14 500 -5,2 %
Nordland 15 552 17 416 50 600 12,0 %
UNN 
SUM 26 618 29 167 69 249 9,6 %

Tabell 10:
Antall oppholdsdager - dagbehandling 

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 0 0 0
Finnmark 429 402 -6,3 %
Hålogaland 623 759 2 150 21,8 %
Nordland 1 655 1 333 -19,5 %
UNN 
SUM 2 707 2 494 2 150 -7,9 %  
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Tabell 11:
Polikl. konsultasjoner VOP

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 5 179 5 748 13 445 11,0 %
Finnmark 3 748 4 591 22,5 %
Hålogaland 3 903 4 083 4,6 %
Nordland 6 860 6 695 17 549 -2,4 %
UNN 
SUM 19 690 21 117 30 994 7,2 %  

 
 

Tabell 12:
Antall tiltak BUP- alle 

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 4 717 5 016 11 461 6,3 %
Finnmark 3 517 5 171 47,0 %
Hålogaland 3 145 3 181 8 700 1,1 %
Nordland 7 325 7 095 17 000 -3,1 %
UNN 
SUM 18 704 20 463 37 161 9,4 %  
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Epikriser sendt innen 7 dager  Lårhalsbrudd innen 48 timer Korridorpasienter 
2. kvart 03 3. kvart 03 4. kvart 03 1. tert 04 2. kvart 03 3. kvart 03 4. kvart 03 1. tert 04

Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Gj. sn. pr 
dag

Gj.sn i 
period.

Gj. sn. pr 
dag

Gj.sn i 
period.

Helse Nord RHF

Hålogolandsykehuset 

Stokmarknes 60 % 80 % 59 % 69 % 93 % 94 % 100 % 83 % 1,5 1,6 2,0 2,0

Narvik 0 % 34 % 15 % 32 % 93 % 86 % 100 % 95 % 1,8 2,2 0,9 1,1

Harstad 45 % 43 % 46 % 47 % 100 % 88 % 71 % 97 % 2,3 1,8 1,8 1,5

Nordlandssykehuset 

Bodø 20 % 28 % 22 % 28 % 100 % 91 % 86 % 95 % 3,4 1,3 4,6 1,7

Lofoten 29 % 24 % 20 % 21 % 80 % 88 % 100 % 100 % 1,1 2,1 0,9 1,7

Helgelandssykehuset

Rana 49 % 45 % 23 % 25 % 100 % 100 % 100 % 88 % 4,0 5,0 2,4 3,0

Mosjøen 63 % 47 % 64 % 36 % 95 % ingen data 100 % 100 % 0,2 0,5 0,1 0,2

Sandnessjøen 40 % 41 % 37 % 47 % 90 % 100 % 100 % 93 % 1,6 1,9 1,6 2,0

UNN 
UNN ingen data 32 % 37 % 32 % ingen data 97 % 94 % 93 % 5,2 1,1 6,9 1,4

Helse Finnmark HF

Hammerfest Sykehus HF 77 % 79 % 53 % 57 % 100 % 83 % 93 % 100 % 0,6 0,5 1,6 1,4

Kirkenes Sykehus 47 % 45 % 32 % 40 % 78 % 67 % 100 % 100 % 0,0 0,0 0,1 0,1

4. kvart 03 1. tert 04
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004 200300398-112 110  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 
 

 

STYRESAK 44-2004  JUSTERING AV DRIFTS- OG 
 INVESTERINGSRAMMER 2004.  
 

Møtedato: 24. juni 2004 
 
Formål / sammendrag 
I saken fremmes forslag til justering av drifts- og investeringsrammer 2004 for 
helseforetakene og RHF. Videre fastsettes nye styringsmål som følge av avskrivninger av 
åpningsbalansen og fordeling av strukturfond. 
 
Bakgrunn  
Bakgrunn for justering av driftsrammer og presisering av nye styringsmål er: 
 
• Fordeling av økte driftsrammer som følge av avskrivninger åpningsbalansen 
• Fordeling av drift- og avskrivningsmidler ferdigstilte prosjekt innenfor psykiatri 
• Revidert Nasjonalbudsjett – økt tildeling rusmidler og syketransport  
• Korrigering av tildelte forskningsmidler 
• Finansiering av stab/støtte-prosjekt 
• Finansiering av regional handlingsplan for informasjon og kommunikasjon 
• Justering av tilskudd Kløveråsen kompetansesenter 
• Finansiering av driftskostnader 2004 Oracle Konsernavtale 
 
Bakgrunn for justering av investeringsrammer er: 
 
• Prosjektering nytt Stokmarknes sykehus  
• Omstilling Mosjøen – investering i felles akuttmottak (FAM) 
• Oracle konsernavtale 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Av styrets disponible midler bevilges 

 
1 mill. kr. til fullfinansiering stab/støtte-prosjekt 
0,2 mill. kr. til Handlingsplan for informasjon og kommunikasjon 
0,2 mill. kr. til økt tilskudd Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter 
2 mill. kr. til driftskostnader Oracle konsernavtale 
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2. Helseforetakene tilføres 66,6 mill kr. i økte avskrivningsmidler for 2004 med følgende 

fordeling mellom HF: 
 

(tall i 1000 kr) Økning avskrivningsmidler 
Finnmark               7 500  
UNN             18 300  
Hålogaland               9 600  
NLSH             18 100  
Helgeland             13 100  
Sum             66 600  

 
Avskrivningsmidler finansieres av avsetning til avskrivninger, kapitalkostnader psykisk 
helsevern, restmidler til styrets disposisjon, udisponerte omstillingsmidler og økt 
bevilgning i revidert nasjonalbudsjett. 
 
Rest tildeling i revidert nasjonalbudsjett, 42,1 mill. kr avsettes til styrets disposisjon. 

 
3. Følgende beløp av avskrivninger åpningsbalansen belastes strukturfond i 2004: 

 
(tall i 1000 kr) Belastning strukturfond 
Finnmark               17 717  
UNN               56 869  
Hålogaland               29 842  
NLSH               26 050  
Helgeland               11 115  
Sum             141 593  

 
4. Styringsmål for helseforetakene justeres til: 
 

(tall i 1000 kr) 
Styringsmål før 

strukturfond 
Styringsmål etter 

strukturfond 
Finnmark 87 000 69 000 
UNN 138 000 81 000 
Hålogaland 78 000 48 500 
NLSH 120 000 93 500 
Helgeland 39 000 28 000 
RHF 0 0 
Sum 462 000 320 000 
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5. Rammer for 2004 justeres til  
 

(tall i 1000 kr) 
Basisramme Psykiatri-

ramme 
Øremerket 

ramme 
Investerings-

ramme 
Finnmark 599 124 32 043 81 681 30 000 
UNN 1 970 526 33 954 163 512,5 132 900 
Hålogaland 709 354 28 844 60 729 42 000 
NLSH 1 115 922 34 877 55 160 91 400 
Helgeland 501 461 15 846 45 147 44 900 
RHF 347 990 10 717 144 448,7 55 900 
Til styrets 
disposisjon 42 109 

  
2 900 

Sum 5 286 486 156 281 550 678,2 400 000 
 
 
Bodø, den 17. juni 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Saksutredning 
 
Fordeling av økte driftsrammer og strukturfond som følge av åpningsbalansen 
I regnskap 2002 ble det lagt til grunn en verdi på åpningsbalansen tilsvarende om lag 52 % av 
de tekniske verdiene. Den foreløpige verdsettingen medførte årlige avskrivninger på 264,4 
mill. kr. som er tilført helseforetakenes budsjettrammer. 
 
Etter fastsetting av endelig verdi av åpningsbalansen er avskrivninger av åpningsbalansen for 
2004 beregnet til kr. 525 mill.kr. Fordeling mellom helseforetakene fremkommer av Tabell 1.  
 
Tabell  1                                       
(alle tall i 1000 kr) Avskr. av 

åpningsbal 2004
Fordelte 
avskr.midler

Økt fordeling 
avskr.midler

Sum ny 
fordeling 
avskr.midler

Underskudd 2004 
av 
åpningsbalansen

Fordeling 
strukturfond

Finnmark 68 433                34 100               7 500                41 600           26 833                    17 717                
UNN 189 644              103 600             18 300              121 900         67 744                    56 869                
Hålogaland 97 019                44 000               9 600                53 600           43 419                    29 842                
NLSH 114 732              57 000               18 100              75 100           39 632                    26 050                
Helgeland 54 972                25 700               13 100              38 800           16 172                    11 115                
Sum 524 800              264 400           66 600            331 000       193 800                 141 593              
 
I statsbudsjettet for 2004 er det lagt til grunn at Helse Nord har fått tilført 331 mill. kr. til å 
betjene avskrivninger.  
Etter fordeling av 331 mill. kr. til avskrivninger er underskuddet av åpningsbalansen beregnet 
til 194 mill. kr. for 2004.  I styresak nr. 37-2004 ble det redegjort for at om lag ¼ av 
avskrivningene skal belastes strukturfond. Fordelingen av avskrivningsmidler og strukturfond 
i Tabell 1 er gjort i henhold til de prinsipper som styret vedtok ved behandling av styresak 37-
2004 Åpningsbalansen 1.1.2002 for Helse Nord. Underskudd etter strukturfond som følge av 
åpningsbalansen i 2004 er i sum beregnet til 52 mill.kr.  
 
Justering av styringsmål  
I styresak 04-2004 ble det fastsatt et samlet styringsmål for Helse Nord på 268 mill. kr, 
fordeling fremkommer i Tabell 2. Etter fastsetting av avskrivninger og fordeling av 
avskrivningsmidler tilsvarende 331 mill.kr, øker styringsmålet før strukturfond til 462 mill kr. 
og etter strukturfond til 320 mill.kr. 
 
Tabell 2

RHF Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum
Vedtatt styringsmål 60 000 000        70 000 000       35 000 000    80 000 000             23 000 000         268 000 000          
Underskudd av åpningsbalansen 26 833 000        67 744 000       43 419 000    39 632 000             16 172 000         193 800 000          
Ikke finansiert avskr.midler -                         
Revidert styringsmål -                      86 833 000      137 744 000   78 419 000  119 632 000         39 172 000         461 800 000         
Belastes strukturfond (17 717 000)       (56 869 000)      (29 842 000)  (26 050 000)           (11 115 000)        (141 593 000)         
Styringsmål etter strukturfond -                      69 116 000      80 875 000     48 577 000  93 582 000           28 057 000         320 207 000          
 
Helseforetakene er allerede tilført 264,4 mill. kr til avskrivninger. Hele den resterende 
differansen på 66,6 mill. kr. ble ikke satt av som reserve i RHF-budsjettet. For å følge opp 
Helsedepartementets målsetting i forhold til helseforetakene, foreslås det å tildele inntil 331 
mill.kr. til avskrivninger. Finansiering av dette foreslås slik: 
 
Avsetning Avskrivning åpningsbalansen 23 190 000         
Ufordelte midler til styrets disp 14 100 000         
Avsetning Kapitalkostnader psykisk helsevern 12 819 000         
Omstillingsmidler - udisponert 1 600 000           
Økt tildeling revidert nasjonalbudsjett 14 891 000         
Sum 66 600 000        
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I forslag til revidert nasjonalbudsjett er Helse Nord RHF tildelt 57 mill. kr i generell 
tilleggsbevilgning. Det foreslås å disponere 14,9 mill. kr til økte avskrivninger og avsette 42,1 
mill. kr til styrets disposisjon. Disponering av disse midlene gjøres med forbehold om at 
Stortinget slutter seg til forslagene ved behandling av Revidert Nasjonalbudsjett. 
 
Korrigering av basisrammer  
I styresak 04-2004 ble følgende basisrammer vedtatt: 
 
Tabell 3 RHF Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 407 680 000       591 148 000   1 944 346 000  697 154 000  1 095 822 000        486 136 000       5 222 286 000        
 
Det fremmes i denne saken forslag om følgende justeringer: 
 
Kapitalkostnader nye prosjekt psykisk helse 
I styresak 60/2003 vedtok styret å gi prosjekter over opptrappingsplan psykisk helse en 
kompensasjon på 4 % av prisjustert godkjent investeringsramme. Kompensasjonen gis fra det 
tidspunkt prosjektet er ferdigstilt og i drift.  
 
Enhet for idømt behandling ved UNN er ferdigstilt med driftstart høst 2004 med en 
investeringsramme på 7 mill kr. Også klinikkavdeling for barn og unge i Helgelandssykehuset 
(Mosjøen) er ferdigstilt i løpet av våren 2004 (driftsstart august) til en investeringsramme på 
15,6 mill kr.  
 
I tråd med tidligere styrevedtak fordeles kr 280.000 til UNNs basisramme og kr 625.000 til 
Helgelandssykehusets basisramme (helårseffekt avskrivninger).   
 
Familieavdeling i Karasjok er ferdigstilt. Godkjent investeringskostnad var 11,9 mill kr og kr 
476.000 overføres Helse Finnmarks basisramme 2004 i kompensasjon for 
avskrivningskostnad.  
 
Øremerkede tilskudd til drift psykiatri 
Driftsmidler til nye tiltak over opptrappingsplan psykisk helse budsjetteres sentralt hos Helse 
Nord RHF og overføres til helseforetaket når prosjekter er ferdigstilt og tiltaket klar til drift (jf 
styresak 04/2004). Midler til Helgelandssykehuset (6 mill kr) er overført til helseforetakets 
inntektsramme. Midler til UNN vil overføres til helseforetakets inntektsramme i løpet av 
sommer 2004. 
 
BUP-Narvik har ønske om å fremskynde ansettelser innenfor planlagt opptrapping i psykiatri. 
Dette gjelder leder poliklinikk samt en stilling rettet mot samisk befolkning. Det overføres kr. 
729.000 til Hålogalandssykehuset (5 mnd. effekt). 
 
Revidert Nasjonalbudsjett – økt tildeling til rusomsorgen 
I forslag til Revidert Nasjonalbudsjett er Helse Nord tildelt 5,9 mill. kr til generell styrking av 
rusomsorgen, og 1,3 mill. kr. til legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 
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I budsjettvedtaket ble utvidet drift ved Nordlandsklinikken på 6 mill.kr. i år er finansiert med 
tilsvarende reduksjon i gjestepasientbudsjettet. Tildeling av midler til gjestepasientbudsjett ble 
skjevfordelt i forhold til objektive kriterier (folketall). Midlene ble delvis fordelt etter folketall 
og delvis i forhold til avtaleforpliktelser som helseforetakene overtok. Rammeøkningen på 5.9 
mill kr disponeres derfor til styrking av budsjettet for kjøp av plasser utenfor helseregionen 
for de helseforetakene som ble underkompensert i budsjettvedtaket. Midlene fordeles relativt 
etter folketall slik: 
 
UNN HF 2,2 mill. kr 
Hålogalandssykehuset 2,1 mill. kr 
Helgelandssykehuset 1,6 mill. kr 
 
Øremerket styrking til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fordeles med kr. 400.000,- til 
UNN HF og kr. 500 000,- til Hålogalandssykehuset til dekning aktivitetsøkning i år. 
Resterende midler, kr. 400 000,-, avsettes til planlegging og etablering av nytt senter i Helse 
Nord. Det er tidligere avsatt kr. 800 000,- til sammen formål. Disponering av ubrukte midler 
tas opp under behandling av sak til styret for RHF 31. august om etablering av LAR-senter 
Revidert Nasjonalbudsjett – økt tildeling til syketransport 
Helse Nord har fått 200 000 kr i økt øremerket tilskudd til administrasjon av syketransport 
som følge av høyere pensjonskostnader i KLP enn i Statens pensjonskasse hvor overførte 
ansatte tidligere var medlem i. Det foreslås at beløpet fordeles med 1/5 på hvert av 
kjørekontorene, d.v.s. 40 000 per helseforetak. 
 
Korrigering av tildelte forskningsmidler 
Det er totalt avsatt 51,04 mill. kr til forskning i 2004, hvorav omtrent 50 mill. kr. er bundet 
opp gjennom vedtak i Universitetssamarbeidet 18.3.2004 samt tilleggsvedtak. Ufordelte 
midler utgjør 1,068 mill. kr pr. dato. 
 
På grunn av en beklagelig feil i en av oversiktene fra forskningsprogrammene er det 
nødvendig å korrigere budsjettvedtaket vedrørende forskning. Berørte parter er informert om 
feilen. Det foreslås at midlene refordeles i hh. t. forslag i tabell 3. 
 
Tabell 3 Vedtatt budsjett Justert budsjett
Helse Finnmark 1 337 000           1 267 000          
UNN 35 156 000         35 211 000        
Hålogalandssykehuset 982 000              982 000             
NLSH * 3 758 000           3 673 000          
Helgelandssykehuset 243 000              193 000             
Andre ** 4 225 504           4 985 504          
RHF + udisponert *** 5 338 496           4 728 496          
Sum 51 040 000       51 040 000      

* tall for NLSH er inkludert 1,248 mill knyttet til opptrappingsplan for psykisk helse
** senter for aldersforksning og Universitetet i Tromsø
*** senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, og enkelte infrastrukturtiltak

 
Finansiering av stab/støtte-prosjekt 
I budsjettet er det avsatt 2 mill. kr. til prosjekt stab/støtte. Ved behandling av sak 32-2004 
Orienteringssaker pkt. 3 Prosjektkostnader herunder konsulenthonorarer, ble det informert om 
at kostnader til stab/støtte-prosjektet var estimert til 5,2 mill. kr. Av dette er 2,2 mill. kr. 
finansiert ved disponering av budsjettmidler til administrerende direktørs disposisjon. 
Resterende behov på 1 mill. kr. bes finansiert av budsjettmidler til styrets disposisjon. 
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Oppfølging av stab/støtte-prosjekt og bevilgning til implementering vil fremmes i egen sak til 
styret høsten 2004. 
 
Regional handlingsplan for informasjon og kommunikasjon 
I sak 26-2004 Videre arbeid med informasjon og kommunikasjon i Helse Nord RHF vedtok 
styret at det skal fremlegges en samlet handlingsplan for informasjons- og 
kommunikasjonsarbeid i foretaksgruppen i løpet av høsten 2004. 
 
Saken har vært behandlet i direktørmøte, og informasjonssjefene i helseforetakene skal være 
sentrale i arbeidet. Som prosjektleder foreslås det å engasjere en ekstern rådgiver med erfaring 
fra gjennomføring av slike prosesser. Arbeidet skal være avsluttet til 1. november. 
 
Det foreslås å disponere 200 000 kroner fra styrets disponible midler til utarbeidelse av 
handlingsplan for informasjon og kommunikasjon.  
 
Justering av tilskudd til  Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for demens i Nordland 
I 2004 ble RTV-takstene for poliklinisk virksomhet nedjustert med 1/3. RHF fikk kompensert 
nedjusteringen som økt rammeoverføring. Økning i basistilskudd tok ikke høyde for 
produksjonsøkning i 2003, med en negativ effekt for Helse Nord tilsvarende omtrent 8 
mill.kr. Ved korrigering av helseforetakenes rammer ble ikke Kløveråsens rammetilskudd 
justert tilsvarende.  
 
Det foreslås å øke tilskudd til Kløveråsen med kr. 200 000,-. Dette tilsvarer kompensasjon gitt 
helseforetakene. Tilskuddet foreslås finansiert av styrets budsjettmidler, og budsjetteres på 
RHF. 
 
Drift av konsernavtale Oracle 
Det foreslås i denne saken å investere i konsernavtale Oracle database, jfr. avsnitt om endring 
i investeringsrammer. For 2004 vil en slik investering medføre 2 mill. kr i vedlikeholdsavgift. 
Kostnaden foreslås dekket av styrets disponible midler. 
 
Ved denne disponeringen og andre forslag i denne saken er styrets budsjettmidler for 
inneværende år disponert fullt ut. I tillegg foreslås det å avsette 42,1 mill. kr til styrets 
disposisjon fra bevilgning i revidert nasjonalbudsjett. 
 
Oppsummering av nye basisrammer for drift 
 
Tabell 3 RHF Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 407 680 000       591 148 000      1 944 346 000  697 154 000  1 095 822 000        486 136 000       5 222 286 000       
Reg.sent. Sp.forst. barn/unge   (sak 06/2004) (5 000 000)          5 000 000         -                         
Reg.sent. Sp.forst. voksne       (sak 06/2004) (2 000 000)          2 000 000               -                         
Kapitalkostnader opptr.plan psyk (1 381 000)          476 000             280 000            625 000              -                         
Kapitalkostnader åpningsbalansen (66 600 000)        7 500 000          18 300 000       9 600 000      18 100 000             13 100 000         -                         
Revidert nasjonalbudsj rusomsorg 2 200 000         2 100 000      1 600 000           5 900 000              
Revidert nasjonalbudsjett LAR 400 000              400 000            500 000         1 300 000              
Revidert nasjonalbudsjett avskr. Åpn.balanse 14 891 000         14 891 000            
Revidert nasjonalbudsjett til styrets disp 42 109 000         42 109 000            
Justert rammefordeling 390 099 000       599 124 000    1 970 526 000 709 354 000 1 115 922 000      501 461 000       5 286 486 000      

Psykiatriplan RHF Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum
Vedtatt ramme opptrappingsplan psykisk helse (k 17 446 000         32 043 000        33 954 000       28 115 000    34 877 000             9 846 000           156 281 000          
Klinikkavdeling Mosjøen (6 000 000)          6 000 000           
BUP Narvik (729 000)             729 000         
Justert ramme psyk.plan 10 717 000         32 043 000      33 954 000     28 844 000  34 877 000           15 846 000         156 281 000         

Øremerkede midler
Vedtatt sum øremerkede midler 144 298 700       81 711 000        163 417 500     60 689 000    55 205 000             45 157 000         550 478 200          
Korrigering forskningsmidler 150 000              (70 000)              55 000              -                (85 000)                  (50 000)               -                         
Revidert nasj.budsj Syketransport 40 000               40 000              40 000           40 000                    40 000                200 000                 
Justert øremerkede midler 144 448 700       81 681 000      163 512 500   60 729 000  55 160 000           45 147 000         550 678 200          
 



 
 

77 

 
Justering av investeringsrammer  
Ved behandling av sak 116-2003 Budsjett for Helse Nord samt budsjettpremisser for 
helseforetakene 2004, vedtok styret følgende investeringsrammer for helseforetakene og 
RHF: 
 

Helse Finnmark  kr   30 000 000
UNN HF ” 132 900 000
Hålogalandssykehuset ”   35 000 000
NLSH ”   91 400 000
Helgelandssykehuset ”   40 900 000
Helse Nord RHF ”   45 000 000
Til styrets disposisjon ”    24 800 000

 
Det fremmes forslag om disponering av styrets midler til følgende investeringsprosjekt: 
 
Hålogalandssykehuset HF Prosjektering Nybygg kr. 7 000 000,- 
Helgelandssykehuset HF Etablering av FAM kr. 4 000 000,- 
Helse Nord RHF Oracle Konsernavtale kr. 10 900 000,- 
 
Prosjektering nybygg Stokmarknes sykehus 
Ved behandling av budsjett for 2004 vedtok styret å avsette reserve til prosjektering av 
Stokmarknes sykehus. I styresak 14-2004 Utbygging Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes, 
ble det gjort vedtak om å utrede alternativ nybygg til samme nivå som skisseprosjektet.  
 
Kostnader for prosjektering nybygg er foreløpig estimert til 7 mill. kr.  
 
Helgelandssykehuset HF – Etablering av FAM i Mosjøen 
Omlegging av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg i Helgelandssykehuset Mosjøen har 
vært styrebehandlet en rekke ganger. Nedleggelse av kirurgisk akuttberedskap forutsetter at 
kirurgiske pasienter observeres og stabiliseres ved Mosjøen før videretransport. Opprettelse 
av FAM er et viktig element både i omlegging av akuttberedskapen og i videreutvikling av 
samarbeid med primærhelsetjenesten.  
 
Styret i Helgelandssykehuset har i møte 10.05.04 vedtatt opprettelse av FAM under 
forutsetning av at styret i Helse Nord aksepterer en utvidelse av investeringsrammen. Behovet 
for investeringsmidler er beregnet til 4 mill. kr i 2004 og 16,5 mill. kr i 2005. 
 
Styret i Helse Nord har holdt igjen likviditet i budsjettet for 2004 til bygningsmessige 
tilpasninger i Mosjøen.  
 
Oracle Konsernavtale 
Oracle er en viktig leverandør av databaseløsninger knyttet til administrative og kliniske 
systemer i helseregionen (DIPS, PACS, Booking etc.). Helse Nord RHF har i samråd med IT-
lederne i regionen fått tilbud om en konsernavtale med Oracle. Konsernavtalen er ett viktig 
ledd i oppnåelse av strategisk målsetting om felles anskaffelse og drift av systemer i Helse 
Nord. Avtalen sikrer Helse Nord fri bruk av Oracles databaseprodukter, og gir en bedre pris 
enn individuelle avtaler. Gjennom valg av denne produktporteføljen kan Helse Nord som 
helhet bygge opp og spisse kompetansen på en felles plattform. Investeringen er en av 
forutsetningene for realisering av felles tiltak skissert i stab/støtte-prosjektet.  
 
Investeringskostnaden er beregnet til 10,9 mill. kr, og årlige driftskostnader inkludert 
avskrivninger på 6 mill.kr. For 2004 vil det påløpe driftskostnad på 2 mill.kr. 
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf. 75 51 29 06 
 

 

STYRESAK 45-2004  BUDSJETT 2005 - PREMISSER FOR DRIFT  
 OG INVESTERINGER.  
 

Møtedato: 24. juni 2004 
 
Formål / sammendrag 
I saken gis en orientering om forventet økonomisk utvikling samt status i arbeidet med å 
bringe økonomien i foretaksgruppen i balanse i 2005. Som grunnlag for helseforetakenes 
budsjettarbeid for 2005 inviteres styret til å legge premisser og prioriteringer for budsjett 
2005. Videre legges fram investeringsplan for perioden 2005-2008. Styret inviteres til å 
beslutte investeringsramme per helseforetak og investeringskategori for budsjettåret 2005. 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 
1. Styringsmålet for 2005 fastholdes til økonomisk balanse før økte avskrivninger av 

åpningsbalansen. 
 
2. Styringsmålet per helseforetak etter økte avskrivninger av åpningsbalansen fastsettes til 

følgende: 
 

 Før strukturfond Etter strukturfond 
Helse Nord RHF 0 mill kr  0 mill kr  
Helse Finnmark - 24 mill kr - 8 mill kr 
Universitetssykehuset - 56 mill kr   - 2 mill kr  
Hålogalandssykehuset - 43 mill kr   - 15 mill kr  
Nordlandssykehuset - 38 mill kr  - 14 mill kr  
Helgelandssykehuset - 16 mill kr  - 6 mill kr  
Sykehusapotek Nord 0 mill kr  0 mill kr  
Styringsmål - 177 mill kr  - 45 mill kr  

 
3. Følgende strategi legges for realisering av økonomisk balanse i 2005: 
 

3.1. Helseforetakene skal fullføre arbeidet med å dekke inn brutto tilpasningsproblem i 
2005. Dette innebærer realisering av 500 mill kr i effekt av allerede planlagte tiltak i 
2004, samt nye tiltak for å dekke restproblem på om lag 100 mill kr.  

 
3.2. Helseforetakene må sette inn tiltak for å dekke eventuelle overskridelser i 2004. 
 
3.3. Økte kostnader (drift, avskrivninger og renter) ved nye investeringer dekkes innenfor 

helseforetakenes rammer. Unntaket er investeringer innen godkjent opptrappingsplan 
for psykisk helse. 

 
3.4. Rammereduksjon som følge av vedtatt omfordeling mellom regioner, samt kostnader 

til dekning av fedmeoperasjoner samt til ambulanse Mosjøen dekkes gjennom 
reduksjoner i rammen til Helse Nord RHF (totalt om lag 13 mill kr). 
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3.5. Nye aktiviteter og økt satsing på enkelte områder iverksettes først etter at 

foretaksgruppen har fått kontroll på økonomien. 
 
3.6. Mens tilpasningsarbeidet pågår i 2005, gjøres ingen ytterligere omfordeling av dagens 

inntektsramme mellom helseforetakene. Dersom foretaksgruppen gjennom f eks 
Statsbudsjettet for 2005 gis økte ”frie” inntekter, benyttes disse til:  

 
o utjevning av inntektsnivå mellom helseforetakene 
o finansiering av ny/prioritert aktivitet 

 
4. Foreløpig basisramme 2005 for helseforetakene fastsettes som foreslått i vedlegg til 

saksframlegget 
 

5. Investeringsrammen for 2005 fastsettes til 700 mill kr. Følgende forutsetninger legges til 
grunn for investeringsrammen: 

 
5.1. Helse Nord kan egenfinansiere 400 mill kr. 
 
5.2. Helse Nord innvilges 300 mill kr i investeringslån. 
 
5.3. Et eventuelt investeringstilskudd benyttes til redusert låneopptak. 
 
5.4. Helseforetakene har kontroll med økonomien og kan sannsynliggjøre dekning for økte 

kostnader til avskrivninger, renter og økte driftskostnader knyttet til investeringer 
innenfor kravet om økonomisk balanse  

 
6. Investeringsrammen 2005 fordeles slik på helseforetak: 
 

Helse Nord RHF 30,0 mill kr
Helse Finnmark 61,3 mill kr
Universitetssykehuset 154,4 mill kr
Hålogalandssykehuset 82,0 mill kr
Nordlandssykehuset 275,6 mill kr
Helgelandssykehuset 39,0 mill kr
Til styrets disposisjon 57,7 mill kr
Samlet investeringsramme 700,0 mill kr

 
 Investeringsrammen fordeles på investeringskategorier i henhold til saksframlegget. 
 
 
Bodø, den 17. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg: 1. Investeringsramme 2005 per investeringskategori og helseforetak  
 2. Foreløpig basisramme for 2005 per helseforetak 
 3. Status tiltaksplan 1. tertial 2004  
 4. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte 15.6.2004 



 
 

80 

 
 
Status plan for å løse tilpasningsproblemet 
Tilpasningsproblemet var ved framleggelsen av budsjett for 2004 (styresak 04-2004) beregnet 
til 594 mill kr. Styringsmålet til helseforetakene ble fastsatt til 268 mill kr, dette betyr at 55 % 
av tilpasningsproblemet skal løses i 2004. Det ble samtidig vedtatt at samtlige tiltak for å 
oppnå balanse i 2005 skal være identifisert og iverksatt innen utgangen av 2004. 
 
Det er lagt opp til tett oppfølging av tiltak og effekter av disse. Pr. 1. tertial er resultatet av 
tilpasningsarbeidet følgende: 
 
• Ny vurdering av brutto tilpasningsproblem viser om lag uendret status. 

Helgelandssykehuset viser en forverring på 19 mill kr, mens Helse Finnmark har redusert 
anslaget med 9 mill kr. Totalt er brutto tilpasningsproblem nå vurdert til 604 mill kr. 

 
• Med unntak av Helse Finnmark har helseforetakene identifisert samt iverksatt eller 

planlagt tiltak tilsvarende innsparingskravet i 2004. Helse Finnmark mangler per dato 
tiltak tilsvarende 27 mill kr. 

 
• Per 1. tertial er det realisert 65 mill kr i effekt av de iverksatte tiltakene. Dette utgjør i 

underkant av 20 % innsparingskravet i 2004, samt i overkant av 10 % av det totale 
tilpasningsproblemet. 

 
• Samtidig viser resultatutviklingen for øvrig, overskridelser på andre områder i forhold til 

budsjett. Dersom dette ikke rettes opp, er årsprognosen for foretaksgruppen per 1. tertial et 
underskudd (før økte avskrivninger av åpningsbalansen) på ca 330 mill kr, dvs. 62 mill kr 
dårligere enn styringsmålet. Avvik fra styringsmålet fordeler seg slik per helseforetak: 

 
o Helse Finnmark - 37 mill kr 
o UNN 0 mill kr 
o Hålogaland - 15 mill kr 
o Nordlandssykehuset + 10 mill kr 
o Helgelandssykehuset - 7 mill kr 
o Helse Nord RHF - 13 mill kr 
 

• Det forutsettes at helseforetakene iverksetter tiltak som sikrer at merforbruket dekkes inn 
og styringsmålet realiseres i 2004, og at dette ikke har overhengseffekt til 2005. 

 
• Iverksatte og planlagte tiltak har en estimert helårseffekt i 2005 på om lag 500 mill kr. 

Dette innebærer at det mangler tiltak med effekt i 2005 på om lag 100 mill kr for å nå 
balanse i 2005.  

 
• Dette fordeler seg med 38 mill kr for Helse Finnmark, 38 mill kr for Nordlandssykehuset 

og 23 mill kr for Helgelandssykehuset. Unn og Hålogalandssykehuset har definert tiltak 
for å løse det samlede tilpasningsproblemet. 

 
Det er usikkerhet knyttet til kostnadsprognosen på nye ansvarsområder som rusomsorg og 
syketransport, samt til gjestepasientutgifter (spesielt til økonomiske konsekvenser knyttet til 
utvidede pasientrettigheter fra 1.9.). 
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Revidert nasjonalbudsjett 2004 (RNB) 
Forslaget til RNB og budsjettforliket mellom Regjeringen og Arbeiderpartiet innebærer små 
økonomiske konsekvenser for Helse Nord: 
 
• krav om økonomisk balanse i 2005 står fast. 
 
• det er foreslått 500 mill kr i økt bevilgning til de regionale helseforetakene i 2004, hvorav 

Helse Nord får 57 mill kr. Det forutsettes at dette videreføres. 
 
• lab/røntgentakstene foreslås redusert med 7 % fra 1.7. 2004 som følge av betydelig 

aktivitetsvekst utover budsjettforutsetningene 1. kvartal. Dette vil isolert kunne gi 7 mill 
kr i reduserte inntekter for foretaksgruppen i 2004, samt helårseffekt i 2005 på 15 mill kr.  

 
• det foreslås at Helse Nord tildeles 5,9 mill kr knyttet til overtakelse av ansvar for 

rusbehandling. Dette er om lag 60 % av dokumentert underkompensasjon. (I budsjettet 
framkommer dette som undervurderte gjestepasientutgifter). 

 
• Helse Nord har fått 1,3 mill kr til økning av LAR-tiltak i regionen inklusive midler til 

etablering av eget LAR-senter i regionen.  
 
Forventninger om økonomisk utvikling 2005-2008 
I St.meld. nr. 5 (2003-2004) er det vedtatt endringer i inntektssystemet for 
spesialisthelsetjenesten. Med virkning fra 2004 er følgende endringer gjennomført: 
 
- Endret fordeling av inntekter til å dekke avskrivninger 
- Endret fordeling mellom ISF-refusjon/poliklinikkinntekter og basisbevilgning 
- Endret fordeling av midler til forskning, utdanning og kompetansesentre 
 
Med virkning fra 2005 vil følgende endringer iverksettes: 
 
• Basisbevilgningen vil bli fordelt med 50 % vekt på objektive kriterier (hovedsakelig 

alderssammensetning) og 50 % vekt på faktisk fordeling i 2003. 
 
• det vil bli gitt et ”Helse-Nord-tilskudd” på 130 mill kr (basistilskudd) med begrunnelse at 

omfordelingen ellers ville medført uakseptable virkninger for helsetilbudet i regionen. 
 
• Basert på 2003-tallene har departementet beregnet at dette medfører en omfordeling fra 

Helse Nord til Helse Midt-Norge og Helse Vest på 52 mill kr. Det er besluttet 5 års 
overgangsperiode, dvs. at våre inntekter vil bli redusert med om lag 10 mill kr årlig. 

 
• Midler til syketransport, rusbehandling, opptreningsinstitusjoner og hospiceplasser m.v. 

vil fremdeles bli fordelt med utgangspunkt i faktisk forbruk. 
 
• Det er ikke nevnt om midler til dekning av merkostnader knyttet til bortfall differensiert 

arbeidsgiveravgift skal fordeles etter faktiske kostnader eller kostnadsnøkler. Det 
forutsettes at faktiske kostnader benyttes, ellers vil det bety et ytterligere inntektsbortfall 
på om lag 285 mill kr for Helse Nord. 

 
• Midler til forskning, utdanning og kompetansesentre vil fortsatt bli fordelt etter særskilte 

fordelingsnøkler. 
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• Takstene til lab/røntgen vil bli halvert i 2005, og basistilskuddet økt. Dette skal i 

utgangspunktet ikke gi resultateffekt. 
 
• driftstilskuddets andel av praksisinntektene til lege- og psykologspesialister med 

driftsavtale skal økes fra dagens om lag 25 % til opp mot 40 %. Det anses å være et 
betydelig potensial for ytterligere integrering og mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom 
avtalepraksis og offentlige poliklinikker. RHFs styringsmuligheter anses ikke å være godt 
nok utnyttet på dette området. 

 
• RHF står innenfor sitt sørge-for-ansvar fritt mht valg av oppgjørsordninger og utforming 

av kontrakter med utøvende virksomheter, både overfor egne helseforetak og private. 
 
Prioriteringer i budsjett 2005 - 2008 
Følgende områder skal prioriteres i perioden 2005 - 2008: 
Psykisk helsevern skal fortsatt ha høy prioritet og opptrappingsplanen skal følges opp i 
planlagt tempo. Samtidig skal tjenesten underlegges effektivisering i form av omlegging av 
virksomheten fra døgn- til dagbehandling og med økt ambulant virksomhet. Regionale 
funksjoner innen spiseforstyrrelser skal etableres. Handlingsplan for psykiatri fremlegges i 
2004.  
 
Tilbudet innen rehabilitering/habilitering bør styrkes i årene framover. Egen handlingsplan 
fremlegges i 2004. Den medisinske utvikling og forlenget levealder vil gi flere personer med 
funksjonshemminger etter skade/sykdom. Tjenesten vil bli utfordret for å møte habiliterings- 
og rehabiliteringsbehov grunnet ny teknologi, endret sykdomsutvikling og endrede krav til 
spesialisthelsetjenesten. Det anslås grovt en satsing tilsvarende økte kostnader på 20-30 mill 
kr årlig til kompetanseheving, økt bemanning/tilbud og forskning 
 
Tilbudet innen geriatri bør styrkes i årene framover. Eldre står for nesten halvparten av de 
somatiske sykehuskostnadene i landet. Kortsiktige effektiviseringsgevinster og kort liggetid 
medfører ofte at eldre blir ”svingdørspasienter” med stadige reinnleggelser for samme 
diagnose. 90 % av pasientene over 75 år i medisinske avdelinger innlegges som øyeblikkelig 
hjelp, og 87 % av disse har vært innlagt før. Handlingsplan for å bygge opp geriatrien vil bli 
lagt fram for styret høsten 2004. Iverksetting av planens intensjoner medfører behov for 
allokering av ressurser til dette området. Det foreslås bl.a. etablering av geriatriske team i alle 
helseforetak, økt rekruttering av geriatere samt til kompetanseheving. 
 
I tillegg til overnevnte, vil det bli kartlagt mulige tiltak for å bedre kronikeromsorgen på andre 
store grupper pasienter. Dette innebærer at Helse Nord ved utgangen av 2004 kan framlegge 
en samlet plan for styrking av tjenestetilbudet til kronikergruppene. 
 
Kreft vil fremdeles være et satsingsområde. Spesialisering av kreftkirurgi (vedtatt 2004) vil gi 
bedre kvalitet på kurativ behandling. Det er i løpet av handlingsplanperioden for Norsk 
Kreftplan brukt store ressurser på maskiner og utstyr, mens den palliative (lindrende) 
behandlingen har vært mindre fokusert. Dette krever at foretaksgruppen setter økt fokus på 
kompetanseoppbygging/overføring mellom spesialist- og primærhelsetjenesten samt 
ambulerende palliative team i årene som kommer. 
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Samarbeid med primærhelsetjenesten er sentralt for å realisere endret ressursbruk i 
spesialisthelsetjenesten. Samarbeid med primærhelsetjenesten bør ha som mål å høyne 
terskelen for innleggelser, senke terskelen for utskrivninger, redusere liggetid, øke bruken av 
telemedisin og ambulant virksomhet. Dette setter krav til strukturert samarbeid med 
primærhelsetjenesten. Helseforetakene må i større grad legge til rette for alternative måter å få 
ned liggetid og forbruk ved f eks etablering av observasjonssenger og styrking av 
mottaksfunksjonen, kompetansehevende tiltak i forhold til primærhelsetjenesten, reduksjon av 
reinnleggelser m.v. Opprettelsen av distriktsmedisinske sentra, ambulante tjenester og felles 
akuttmottak i sykehus må ha større fokus, da slike halvannenlinjetjenester gir bedre utnyttelse 
av helseressursene enn kostbar sykehusbehandling.  
 
Regional plan for smittevern er vedtatt i 2004. En del av tiltakene kan skje ved en sterkere 
prioritering av smittevernet innenfor de ressursrammer som er til disposisjon, andre tiltak 
krever omdisponering av midler fra andre områder. Det kan være potensial for økonomiske 
besparelser gjennom en mer rasjonell antibiotikabruk. Tiltakene må etableres i det enkelte 
helseforetak og fokuserer på personellinnsats og overvåkings- og tiltaksarbeidet, herunder 
kompetanseheving og samarbeid. Det foreslås også en økning av dagens antall isolater. Ca. 30 
nye kontaktsmitte- og 4 undertrykksventilerte isolater gir en samlet investeringskostnad for 
helseforetakene på 30 – 40 mill kr. 
 
Det anses nødvendig å etablere et regionalt tilbud for adipositaskirurgi (fedmekirurgi). Det er 
stor etterspørsel og liten kapasitet, og disse pasientene sendes i dag til utlandet. Helse Nord tar 
sikte på å etablere ett regionalt senter, og fremmer egen styresak om dette. 
 
Ortopediplanen vil bli behandlet av styret høsten 2004. 
 
Det vil høsten 2004 bli fremmet ny plan for forskningsstrategi for styret.  
 
Økt satsing på enkeltområder/ny aktivitet kan først starte opp når foretaksgruppen har kontroll 
over økonomien. Dette innebærer i hovedsak fra 2006 forutsatt at tiltak iverksettes og gir 
forutsatt effekt i 2004 og 2005. 
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Utfordringer 2005-2008 
I tabellen under er det gjort en gjort en framskriving av kjente forhold. 2002 og 2003 er 
regnskapstall, mens 2004 er vedtatt budsjett.  
 

 Regnskap
2002 

Regnskap
2003 

Budsjett
2004 

 
2005   

 
2006   

 
2007   

 
2008   

Basistilskudd 3 768 3 909 5 216 5 206 5 196 5 186 5 176
ISF-refusjon egen 
produksjon 

1 620 1 862 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203

ISF-refusjon 
gjestepasientinntekt 

80 136 97 97 97 97 97

Gjestepasientinntekter 32 31 29 29 29 29 29
Poliklinikkinntekter 570 611 464 464 464 464 464
Øremerkede tilskudd 209 249 495 495 495 495 495
Andre inntekter 191 324 616 616 616 616 616
Sum inntekter 6 472 7 122 8 120 8 110 8 100 8 090 8 080
Gjestepasientkostnader 255 270 ¨274 274 274 274 274
Varekostnader 1 085 1 150 1 432 1 399 1 399 1 399 1 399
Lønnskostnader 4 071 4 483 4 901 4 901 4 901 4 901 4 901
Øvrige kostnader 1 034 1 199 1 393 1 393 1 393 1 393 1 393
Avskrivning 
investeringer  
2002 - 2004 

17 46 79 100
 

100 100 100

Avskrivninger 
åpningsbalansen 

577 551 525 508 500 447 404

Netto finanskostnader - 52 - 30 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
Sum kostnader 6 987 7 670 8 595 8 565 8 558 8 505 8 462
Resultat - 515 - 548 - 474 - 455 - 458 - 414 - 381
Herav avskrivninger 
mot strukturfond 153 153 142 132

 
131 115 103

Herav avskrivning 
åpningsbalanse utover 
strukturfond og 
tilskudd til 
avskrivninger 

225 100 52 45

 
 

38 2 -

Framskriving av 
dagens situasjon / 
utfordring før  
nye oppgaver / 
omprioriteringer 

- 136 - 295 - 281 - 278
 

- 288 - 298 - 279

 
Etter 2007 vil avskriving av åpningsbalansen, med fradrag for føring mot strukturfond, 
utgjøre et lavere beløp enn mottatte inntekter til å dekke avskrivninger i basistilskuddet. 
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I tillegg til tilpasning av kostnadsnivået til faktisk inntektsnivå, vil det være løpende behov for 
å tilpasse aktivitet og drift til nye eller økte behov innen enkeltområder, samt for å dekke opp 
for kostnadsutvikling utover prisstigning på andre områder. Faglig utvikling medfører ofte 
behov for ny organisering, endret funksjonsfordeling samt endringer i ressursbehovet. Dette 
betyr at det årlig bør omfordeles ressurser for å møte framtidas krav og prioriteringer. Det 
anslås at det årlige behovet for omdisponeringer er mellom 100 og 200 mill kr, noe som 
tilsvarer mellom 1 og 2 % av foretaksgruppens totale inntekter. Jamfør blant annet avsnittet 
over med prioriterte områder i årene framover. 
 
Sammen med uløst problem på 100 mill kr fra 2004 og Stortingets vedtak om omfordeling 
mellom regioner, betyr det en samlet utfordring i 2005 på om lag 300 mill kr dersom en skal 
iverksette nye tiltak/økte satsinger. Det forutsettes i disse tallene at helseforetakene realiserer 
planlagte effekter av identifiserte tiltak, samt at Statsbudsjettet for 2005 ikke legger nye 
effektiviseringskrav.   
 
Tiltak for å skape økonomisk balanse og løse de samlede økonomiske utfordringene 
Følgende strategi foreslås for å bringe økonomien i balanse: 
 
1.  Helseforetakene fullfører arbeidet med å dekke inn brutto tilpasningsproblem i 2005. 

Dette innebærer realisering av 500 mill kr i effekt av allerede planlagte tiltak i 2004, samt 
nye tiltak for å dekke restproblem på om lag 100 mill kr. Videre nye tiltak for å dekke 
prognose for overskridelser etter 1. tertial 2004. 

 
2.  I henhold til vedtatt investeringsregime skal økte kostnader (drift, avskrivninger og renter) 

ved nye investeringer dekkes innenfor helseforetakenes rammer. Unntaket er investeringer 
innen opptrappingsplanen for psykisk helse, der helseforetaket kompenseres med 4 % av 
investeringsrammen for å dekke avskrivninger. 

 
3. Omlegging av finansieringen av lab/røntgen til økt rammeandel fra 1.1.2005 forutsettes å 

ikke ha resultateffekt. 
 
4. Rammereduksjon som følge av vedtatt omfordeling mellom regioner, samt kostnader til 

dekning av fedmeoperasjoner samt til ambulanse Mosjøen dekkes gjennom reduksjoner i 
rammen til Helse Nord RHF (totalt om lag 13 mill kr). 

 
5.  Nye aktiviteter og økt satsing på enkelte områder iverksettes i prinsippet først etter at 

foretaksgruppen har fått kontroll på økonomien (jf punkt 1-4 over). 
 
6. Mens tilpasningsarbeidet pågår i 2005, gjøres ingen ytterligere omfordeling av dagens 

inntektsramme mellom helseforetakene. Dersom foretaksgruppen gjennom f eks 
Statsbudsjettet for 2005 gis økt basisramme (frie midler uten tilknyttet krav), benyttes 
disse til å :  

 
o utjevne inntektsnivå mellom helseforetakene 
o finansiere ny/prioritert aktivitet 
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I tabellen under er behovet for kostnadstilpasning/omprioriteringer i 2005 oppsummert. D.v.s. 
utover allerede planlagte tiltak. Det er her tatt hensyn til: 
 
• rest tilpasningsproblem 2004 hvor det ikke er identifisert tiltak/løsning per dato. 
 
• effekt av nytt inntektssystem for spesialisthelsetjenesten. 
 
• økte avskrivnings- og kapitalkostnader som følge av nye investeringer. 
 
Videre er det lagt inn forslag til hvordan rest tilpasningsproblem samt behov for midler til 
vedtatte tiltak skal løses.  
 

 2005 2006 2007 2008 
Rest tilpasningsproblem - 278 - 288 - 298 - 279
Overhengseffekt tiltak 2004   165 165 165 165
Netto tilpasningsproblem  - 113 - 123 - 133 - 114
Økte avskrivningskostnader (nye inv.) - 42 - 86 - 130 - 175
Økte finanskostnader (nye inv.) - 14 - 42 - 70 - 89
Tilbud fedmekirurgi - 2 - 2 - 2 - 2
Ambulanse Helgeland -1 - 1 - 1 - 1
Økonomisk utfordring - 172 - 254 - 337 - 390
Rammereduksjon RHF 13 23 33 43
Innkjøpsavtale metadon 1 1 1 1
Behandlingshjelpemidler – distribusjon m.m. 3 3 3 3
Hinas – bedre innkjøpsavtaler 27 37 52 64
Andre tiltak ved helseforetakene 128 128 128 128
Besparelser av økte investeringer 62 120 151
Sum tiltak 172 254 337 390
Resultat 0 0 0 0
 
Gjennom budsjettvedtaket i sak 04-2004 har helseforetakene krav om å identifisere og 
iverksette samtlige tiltak som er nødvendig for å oppnå balanse i 2005 innen utgangen av 
2004. Det er også fattet tidligere vedtak (i 2002) om at helseforetakene skal dekke kostnader 
til avskrivninger og renter knyttet til investeringer innen egen ramme. Unntatt her er 
avskrivninger knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helse som er vedtatt skal 
kompenseres med 4 % av investeringsbeløpet i driftsrammen. 
 
Styringsdokumentet for Helse Nord 2004 slår fast at overkapasitet skal tas ned for å kunne 
øke kapasiteten på prioriterte områder. Overkapasiteten i foretaksgruppen er i hovedsak 
knyttet til de kirurgiske fagområder. Her er en del tiltak iverksatt eller under planlegging i 
helseforetakene gjennom reduksjoner i antall senger og årsverk. Dette er nødvendige og 
ønskede grep.  
 
Det anses at det fortsatt er potensial for hverdagsrasjonalisering i alle helseforetakene i 
varierende grad. Det er store variasjoner i kostnadsforbruket mellom helseforetakene, og ulike 
måter å løse/organisere tjenester med ulike konsekvenser for kostnader mellom 
helseforetakene. Basisrammen til helseforetakene er i stor grad basert på historiske ulikheter 
mellom fylkeskommunene, selv om dette i noen grad er søkt utjevnet ved fordeling av økte 
rammer (bl.a. i dette møtet ved fordeling av inntekter til å dekke avskrivninger). 
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Sykehusforbruket er høyt i noen sykehusområder. Tiltak for å redusere sykehusforbruket bør 
prioriteres høyt. Dette innbefatter nært og forpliktende samarbeid med primærhelsetjenesten, 
høyere terskel for innleggelser, lavere terskel for utskrivinger, kortere liggetid, vridning fra 
døgnbehandling til dagbehandling, etablering av observasjonssenger og styrking av 
mottaksfunksjonen, ambulante tjenester, felles akuttmottak i sykehus med videre. 
 
Etablering av Hinas as i Vadsø hvor Helse Nord er deleier er beregnet å gi 26,5 mill kr i 
besparelser i 2005 voksende til en årlig besparelse på 63,5 mill kr fra 2008. Gevinstene skal 
oppnås gjennom: 
 
- avtalefesting av 80 % av kjøpene 
- betydelig reduksjon i transaksjonskostnader 
- betydelig reduksjon i produktkostnader 
- betydelig standardisering av produkter 
- betydelig færre leverandører 
- fortsatt reell konkurranse 
 
Overtakelse av ansvaret for syketransport har potensial for reduserte totalkostnader ved at en 
ser behandling og transport i sammenheng. Ved inngangen til 2005 har en hatt ansvaret i ett 
år, og høstet erfaring samt fått tid til å endre praksis for å bidra til realisering av gevinster.  
 
Helse Nord har iverksatt en rekke felles tiltak som gir potensial for uttak av 
effektiviseringsgevinster og besparelser ved de enkelte helseforetakene. Eksempler på dette er 
innføring av nye og felles administrative IT-systemer som arbeidsplansystem og 
innkjøpssystem.  
 
I dette styremøte framlegges egen sak om etablering av felles organisasjon for regnskap, lønn, 
innkjøp og drift av IT-systemer. I tillegg til forventninger om bedret kvalitet og kompetanse, 
er det et direkte effektiviseringspotensial knyttet til slik samordning. Det forventes ikke 
gevinster i første driftsår. 
 
Helse Nord vil ta initiativ til gjennomgang av logistikk- og transportområdet i 
foretaksgruppen. Etter overtakelse av ansvar for syketransport og distribusjon av 
behandlingshjelpemidler har behovet for en slik samlet gjennomgang økt. Hypotesen er at det 
er potensial for effektivisering og besparelser på dette området. I arbeidet med 
stab/støtteprosjektet framkom bl.a. et potensial for årlig innsparing på 3 mill kr ved endret 
distribusjon av behandlingshjelpemidler.  
 
Styringsmål 2005 
Styringsmålet før økte avskrivninger av åpningsbalansen er økonomisk balanse i 2005. 
Korrigert for økte avskrivninger fastsettes følgende styringsmål før og etter belasting av 
strukturfond (millioner kroner): 
 
 Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum HF 
Avskriving åpningsbalanse 66 178 96 113 55 508 
Tilskudd til dekning avskrivn. 42 122 54 75 39 331 
Revidert styringsmål 24 56 43 38 16 177 
Belastes strukturfond 15 54 28 24 10 132 
Styringsmål etter 
strukturfond 
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Investeringer 2005 – 2008 
Likviditet er knapp faktor i foretaksgruppen som følge av store årlige underskudd 2002-2004. 
Likviditetsanalyser viser at foretaksgruppen har tilgjengelig likviditet til å dekke driften ut 
2004. Dette under forutsetning at styringsmålet for 2004 oppnås, samt at investeringsrammene 
for 2004 benyttes som forutsatt.  Ved dårligere driftsresultat enn budsjettert, vil Helse Nord ha 
behov for tilførsel av ny likviditet for å kunne foreta nødvendige utbetalinger høsten 2004. 
 
Begrensninger i likviditet, samt store behov for investeringer i foretaksgruppen, setter krav til 
rasjonering, fordeling og prioritering av investeringsrammer. Investeringsrammen er å anse 
som andel av foretaksgruppens totallikviditet det enkelte helseforetak kan benytte til å foreta 
investeringer. 
 
Forutsatt økonomisk balanse i 2005, kan Helse Nord finansiere investeringer tilsvarende om 
lag 400 mill kr årlig. Beløpet er framkommet som sum inntekter til å dekke avskrivninger av 
åpningsbalansen, samt avskrivninger av investeringer foretatt etter 1.1.2002 som 
helseforetakene i hh. t. styringsmodellen skal dekke innenfor ordinære driftsrammer. 
Driftsoverskudd vil gi likviditet til høyere investeringsvolum. Dette anses å kunne være en 
finansieringskilde fra 2006, mens styringsmålet er økonomisk balanse i 2005. 
 
I perioden 2002-2004 har Helse Nord til sammen fått 352 mill kr i lån fra staten til 
investeringer. Dvs. i overkant av 100 mill kr i gjennomsnitt årlig (dette er om lag halvparten 
av det vår relative andel burde tilsi). Samlet låneramme til helseregionene fastsettes i 
Statsbudsjettet, og endelig lånebevilgning til Helse Nord i 2005 vil derfor tidligst være kjent 
ved utgangen av 2004. I denne saken legges det inn forutsetning om en årlig låneramme på 
300 mill kr i perioden 2005-2008. Dette innebærer at Helse Nord ved utgangen av 2008 vil ha 
langsiktige lån på om lag 1,5 mrd kr. 
 
Helse Nord har til nå ikke mottatt statlig investeringstilskudd. Det søkes imidlertid om 
investeringstilskudd i forbindelse med modernisering av Nordlandssykehuset og utbygging på 
Stokmarknes. 
 
Årlig investeringsramme i årene 2005 – 2008 foreslås til 700 mill kr. Med halvårseffekt i 
investeringsåret betyr dette 36 mill kr i økte rente- og avskrivningskostnader i 2005 voksende 
til full effekt med 290 mill kr i 2009). 
 
For å realisere kravet om økonomisk balanse (og evt. overskudd senere år) må det finnes 
dekning i driften for økte avskrivninger og finanskostnader. I tillegg må øvrige 
driftsøkonomiske konsekvenser av investeringen kartlegges før beslutning om iverksetting. 
Dette setter krav til dokumentasjon og konsekvensvurderinger av de enkelte investeringer som 
grunnlag for investeringsbeslutninger, samt til nøye prioritering av/mellom 
investeringsprosjekter.  
 
Investeringer i Helse Nord kan grupperes i 5 kategorier. Under presenteres innrapportert 
ønsket investeringsvolum, samt forslag til investeringsramme for hver av disse kategoriene i 
årene 2005-2008.  
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1 – Nasjonale planer og satsingsområder - Opptrappingsplan for psykisk helse 
Samlet investeringsvolum i 2005-2008 er 242 mill kr, hvorav 121 mill kr planlegges realisert 
(utbetalt) i 2005. Følgende prosjekter ligger i opptrappingsplanen for 2005-2008 (tusen kr): 
 
 
Prosjekt 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

Totalt 
2005-2008

Enhet idømt behandling, Bodø 15 600 10 300 25 900
Rus/psykiatrienhet, Bodø 14 900 9 900 24 800
Klinikkavd. barn/unge, familieavd., Bodø (rest 40 %) 11 500 11 500
BUP/VOP/dag/døgn, Lofoten 20 600 13 700 34 300
BUP/VOP, Narvik 14 800 9 800 24 600
BUP/VOP/dag/døgn, Balsfjord (rest 40 %) 8 000  8 000
BUP/VOP/dag/døgn, Storslett (rest 40 %) 12 100  12 100
BUP/VOP/dag/døgn, Silsand (rest 80 %) 44 300  44 300
Døgn, Alta 13 500 9 000 22 500
DPS, Tana 5 800  5 800
Ungdom, Karasjok 17 000 11 400 28 400
Totalt opptrappingsplan psykisk helse 121 300 90 900 30 000 242 200
 
Når det gjelder prosjektene i Bodø er det planer om å foreta en integrert løsning der en får en 
bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Dette innbefatter: 
 
- samling av tilbudene innen allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og rehabiliteringspostene 
- ny rus/psykiatrienhet planlegges inn mot langtidsrehabilitering 
- ny enhet idømt behandling integreres mot eksisterende sikkerhetspost 
- dette vil også ivareta kravet til å få godkjent akuttposten (som i dag ligger på Salten 

Psykiatriske senter) for å ha ansvar for psykisk helsevern med døgnopphold. 
 
Samlet er prosjektene kostnadsberegnet til om lag 100 mill kr, hvorav 49 mill kr er en del av 
opptrappingsplanen. Samlokalisering av funksjonene som nevnt over forutsettes å gi 
driftsmessige besparelser som kan dekke avskrivnings- og finanskostnader for det utvidede 
prosjektet. 
 
Opptrappingsplanen omfatter ny klinikkavdeling som vil gi 10 nye døgnplasser for ungdom 
samt ny familieavdeling (investeringsramme på 29 mill kr hvorav 17,3 var inkludert i 
investeringsramme 2004). Nordlandssykehuset ønsker å foreta en samlet investering inkludert 
samlokalisering av barne- og ungdomspsykiatri på om lag 71,5 mill kr. Driftskostnader til 
dekning av økte avskrivnings- og finanskostnader forutsettes redusert ved samlokalisering, 
bedre kapasitetsutnyttelse og konvertering av 3 eksternplasser. 
 
I Lofoten vil prosjektet gi en utvidelse og samlokalisering av de psykiatriske poliklinikkene 
med den somatiske virksomheten. 6 psykiatrisenger integreres i den medisinske sengeposten. 
I tillegg integreres intensivposten i den medisinske avdelingen. Samlet investeringskostnad er 
beregnet til om lag 60 mill kr hvorav 34 mill kr er en del av opptrappingsplanen. 
Samlokaliseringen planlegges å gi en årlig driftsbesparelse på 5-6 mill kr. 
 
Totalt utgjør disse planene om lag 100 mill kr i investeringer utover opptrappingsplanen. 
Dette er midler som må inngå i Nordlandssykehusets prioriteringer innen investeringsrammen 
i investeringskategori 5 under. 
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I Finnmark er prosjektene beregnet til vesentlig høyere kostnad enn de rammer som var 
fastsatt i utgangspunktet for de enkelte prosjektene. Styret i Helse Finnmark har på denne 
bakgrunn foretatt en prioritering av prosjektene innenfor rammen. Det er nå et arbeid på gang 
(Helse Finnmark/RHF/SHdir) for å gå gjennom prosjektene på nytt for om mulig å finne 
løsninger som kan realisere samtlige av de planlagte prosjektene. 
 
2 – Større strategiske prosjekter som vil legge føringer for framtidig kapitalstruktur og 
funksjonsfordeling i foretaksgruppen. 
 
Følgende prosjekter foreslås lagt inn i investeringsplanen for 2005-2008 (millioner kroner): 
 

 
Prosjekt 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Sum 
2005-2008

2009 -
 

Byggetrinn 1, Nordlandssykehuset 180 180 51  411
Byggetrinn 2-5 Nordlandssykehuset 15  15
Hålogalandssykehuset, Stokmarknes 50 100 100 100 350 150
Sum 245 280 151 100 776 150

 
Byggetrinn 2-5 ved Nordlandssykehuset er kun tatt med over med 15 mill kr i 
planleggingsmidler i 2005. Blir disse byggetrinnene vedtatt, vil det utgjøre ytterligere om lag 
350 mill kr 2006-2008, samt om lag 700 mill kr etter 2008. 
Utover dette foreligger behov for større utbedringer eller nybygg ved de 2 sykehusene i 
Finnmark samt i Narvik. Arbeid med å kartlegge behov for realkapital og utarbeide en 
langsiktig investeringsplan, inklusive plan for finansiering av større prosjekter er startet. Det 
tas sikte på å legge fram en sak til styret ved årsskiftet. 
 
I Statsbudsjettet for 2004 er det oppgitt at dagens realkapital er uhensiktsmessig, og kan 
reduseres med om lag ¼ ved utskiftinger. Dette innebærer krav om nedbygging av kapitalen, 
færre kvadratmeter, færre lokasjoner og samordning av funksjoner/gjennomgang av 
funksjonsfordeling i regionen. 
 
3 – Sentralt initierte og styrte prosjekt som har som formål å binde sammen og utvikle 
foretaksgruppen som en felles leverandør av helsetjenester til befolkningen i landsdelen. 
 
I perioden 2002-2004 har Helse Nord satset mye på utvikling av felles IT - systemer i 
regionen. Dette innebærer felles merkantile/administrative systemer som 
økonomistyringssystem, arbeidsplansystem, lønnssystem, innkjøpssystem, 
vedlikeholdssystem, kvalitetssystem etc. Denne satsingen er nå i sin sluttfase, men utvikling 
av et ledelsesinformasjonssystem for å forbedre og samle styringsdata er under planlegging.   
 
Fra 2004 har hovedfokus vært på medisinske støttesystemer, hvorav overgang til Dips ved 
UNN som hovedsatsing. I årene framover vil det være behov for noen mindre 
fellesinvesteringer innen medisinske støttesystemer. Bl.a. kan nevnes elektronisk henvisning, 
epikriser, felles RIS/PACS, felles medisineringsprogram og mikrobiologi. Samarbeid i 
Nasjonal IKT må påregnes å utløse investeringskostnader. Utskiftinger og oppgradering av 
nødmeldetjeneste/helseradionett samt flåtestyringsterminaler i samtlige ambulanser er andre 
investeringsbehov på fellesområdet. 
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Under forutsetning av vedtak om felles drift av felles IT-systemer i regionen, jf egen sak til 
dette styremøtet, er det behov for investeringer på om lag 35 mill kr i 2005. Dette er 
investeringer som i hovedsak også ville vært påkrevd ved videreføring av dagens 
organisasjon, men da i helseforetakenes investeringsbudsjett, og med muligheter for å strekke 
det noe mer ut i tid.  
 
Det foreslås en investeringsramme på 30 mill kr årlig i perioden 2005-2008 for Helse Nord 
RHF. Ved vedtak om etablering av felles IT-driftsorganisasjon, disponeres investeringsramme 
avsatt til styrets disposisjon. 
 
4 – Utstyrsanskaffelser og mindre bygningsmessige tiltak som er av en slik art at det kan 
påvirke arbeids- og oppgaveinndelingen mellom helseforetakene og 5 – Utstyrsanskaffelser 
og mindre bygningsmessige tiltak som kun har effekt internt i et helseforetak 
 
Totalt er det innmeldt et årlig behov på om lag 5-600 mill kr. Dette kan inndeles i følgende 
elementer: 
 
Den vedtatte etablering av regionale sentra for behandling av spiseforstyrrelser i Tromsø 
(barn/unge) og Bodø (voksne) har utløst et investeringsønske på 30 mill kr ved hver lokasjon. 
Etablering av felles akuttmottak i Mosjøen gir et investeringsbehov på 16 mill kr i 2005. 
 
Vedlikeholdsetterslepet på boligmassen er stort, og det anslås at årlig rehabiliteringsbehov i 
årene framover er 25-30 mill kr. Boliger bør drives som et eget forretningsområde som 
minimum drives i balanse. Rehabilitering av boligene setter krav til avkastning på investert 
kapital. 
 
Når det gjelder medisinsk teknisk utstyr samt IKT utstyr er det samlede behovet oppgitt til om 
lag 250 mill kr i 250 og deretter om lag 200 mill kr per år. Av dette utgjør behovet ved UNN 
om lag 50 %. Utstyrsparken ved Unn er i stor grad anskaffet da sykehuset ble bygd, og 
helseforetaket står foran store utstyrsinvesteringer i årene framover.  
 
Det er samtidig oppgitt store behov til rehabilitering av bygningsmassen, samt til 
ombygging/nybygg. Av større prosjekter er følgende investeringsønske meldt inn fra 
helseforetakene for perioden 2005-2008: 
 
Finnmark:  pasienthotell Kirkenes og Hammerfest samt bygningsmessige 

oppgraderinger som store utskiftinger pcb, fasader, etc. 
Unn:   Flytting av Berglund behandlingshjem (opphør leieavtale), utvidelse  

A-fløya, nytt pasienthotell, bygg for petø-behandling, nybygg til barne- 
og ungdomsklinikken 

Hålogaland: bygningsmessige renoveringer (spesielt Narvik), tekniske anlegg og 
ombygginger 

Nordland: diverse samlokaliseringer og ombygginger psykisk helse (tilknyttet 
prosjekter under opptrappingsplanen), opprusting av Mellomåsen 
(Salten Psykiatriske Senter) 

Helgeland: Felles akuttmottak Mosjøen, tilkobling FAM/poliklinikk Mosjøen, 
kontorbygg Mo i Rana  

 
Det foreslås at det årlig fordeles 200 mill kr til utstyr og mindre bygningsmessige 
investeringer ved helseforetakene. Beløpet fordeles mellom helseforetakene med 50 % vekt 
på korrigert åpningsbalanse, og 50 % vekt på produksjon i 2003.  
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Basert på overnevnte foreslås følgende investeringsrammer til utstyr og mindre 
bygningsmessige investeringer per helseforetak (millioner kroner): 
 
Utstyr og mindre bygningsmessige 
investeringer 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Sum 
2005-2008

Helse Finnmark 25 25 25 25 100
UNN 75 75 75 75 300
Hålogalandssykehuset 32 32 32 32 128
Nordlandssykehuset 45 45 45 45 180
Helgelandssykehuset 23 23 23 23 92
Sum 200 200 200 200 800
 
Videre foreslås at det årlig avsettes 30 mill kr i 2005 og 2006 til regionale sentra for 
spiseforstyrrelser i Bodø og Tromsø, samt 16 mill kr i 2005 til sluttføring av felles 
akuttmottak i Mosjøen. 
 
Sammenstilt betyr forslagene følgende investeringsrammer per investeringskategori i 
perioden 2005-2008 (millioner kroner): 
 
 
Totale investeringer  

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Sum 
2005-2008

Opptrappingsplanen psykisk helse 121 91 30 - 242
Modernisering Bodø/Stokmarknes 245 280 151 100 776
Fellesprosjekter 30 30 30 30 120
Sentra for spiseforstyrrelser 30 30  60
Felles akuttmottak Mosjøen 16  16
Utstyr og mindre bygningsmessige 
Investeringer  200 200 200

 
200 800

Til styrets disposisjon 58 69 289 370 786
Sum 700 700 700 700 2800
       
Inkludert i beløpet til styrets disposisjon er følgende: 
 
- etablering av felles IT driftsorganisasjon (jf. sak om samling av stab/støttefunksjoner) 
- realisering av bedriftsøkonomisk lønnsomme investeringer utover det som kan realiseres 

innen helseforetakenes rammer, herunder renovering av boliger med avkastningskrav 
- vedtak om iverksetting av trinn 2-5 ved Nordlandssykehuset 
- vedtak om andre større bygningsmessige investeringer, jf varslet styresak desember 2004  
 
Investeringsramme per investeringskategori og helseforetak i 2005 følger vedlagt.  
 
Forutsetninger for realisering av dette investeringsprogrammet er: 
 
1. at foretaksgruppen kan egenfinansiere 400 mill kr årlig. 
 
2. at vi får adgang til å låne 300 mill kr årlig. 
 
3. at helseforetakene sannsynliggjør at de innenfor kravet til økonomisk balanse kan 

håndtere økte kostnader til avskrivninger, renter og økte driftskostnader. 
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VEDLEGG 1: Investeringsramme 2005 per investeringskategori og helseforetak (mill kr) 
 
 
Totale investeringer  

Helse 
Nord  
RHF 

Helse  
Finnmark 

 
Unn 

 
Hålogaland 

 
NLSH 

 
Helgeland 

Sum 
2005-2008 

Opptrappingsplanen psykisk helse 36,3 64,4 20,6  121,3 
Modernisering Bodø/Stokmarknes 50,0 195,0  245,0 
Fellesprosjekter 30,0  30,0 
Sentra for spiseforstyrrelser 15,0 15,0  30,0 
Felles akuttmottak Mosjøen 16,0 16,0 
Utstyr og mindre bygningsmessige 
Investeringer  25,0 75,0 32,0 45,0

 
23,0 

 
200,0 

Til styrets disposisjon 57,7   57,7 
Sum 87,7 61,3 154,4 82,0 275,6 39,0 700,0 
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VEDLEGG 2: Foreløpig budsjettramme 2005 per helseforetak (tusen kr) 
 
 
Budsjettramme  

Helse Nord 
RHF 

Helse  
Finnmark

 
Unn 

 
Hålogaland

 
NLSH 

 
Helgeland

Sum 
2005-2008

Vedtatt basisramme 2004  407 680 591 148 1944 346 697 154 1095 822 486 136 5 222 286
Regionsentra for spiseforstyrrelser (6-2004) - 7000 5 000 2 000 -
Tilleggsbevilgning rus (RNB) 2 200 2 100 1 600 5 900
Økt bevilgning til LAR-tiltak (RNB) 400 400 500 1 300
Økt avskriving åpningsbalanse  - 66 600 7 500 18 300 9 600 18 100 13 100 -
Avskrivinger opptrappingsplan psykisk helse - 1 381 476 280 625 -
Justert basisramme 2004 333 099 599 124 1970 526 709 354 1115 922 501 461 5229 486
 
Ambulanse Mosjøen - 1 300 1 300 -
Omfordeling gjestepasientbudsjett rus * - 1 480 460 1 030 - 1 130 1 120 -
Omfordeling helseregioner (St.meld. 5) - 10 000 - 10 000
Fedmekirurgi ** 
 
Sum foreløpig basisramme 2005 321 799 597 644 1970 986 710 384 1114 792 503 881 5219 486
* Ved overtakelse av ansvar for rus, ble midler til å dekke gjestepasientutgifter fordelt på følgende måte: 
 

• Inngåtte forpliktelser av fylkeskommunen  
• Restbeløp ble fordelt etter innbyggertall per helseforetak 
 

Fra 2005 foreslås at hele dette beløpet, inklusive tilleggsbevilgning gjennom RNB 2004 fordeles etter   innbyggertall per helseforetak. 
 
** Eventuelle bevilgninger til fedmekirurgi dekkes av basisrammen til RHF. 
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VEDLEGG 3: Status tiltaksplan 1. tertial 2004 (mill kr) 
  Planlagt Planlagt Resultat Prognose Estimert Avvik plan - 
  effekt effekt h.i.å. effekt effekt prognose 

Kostnadsreduserende tiltak 2004 2005 2004 2004 2005 2004 
Helse Finnmark 32,7 32,7 2,6 12,5 32,8 -20,2
Unn 115,0 176,0 32,0 91,0 176,0 -24,0
Hålogalandssykehuset 43,8 73,4 7,6 42,8 73,4 -1,0
Nordlandssykehuset 30,0 31,7 10,0 30,0 31,7 0,0
Helgelandssykehuset 39,3 39,3 0,0 39,3 39,3 0,0

Sum generelle kutt 260,7 353,1 52,2 215,6 353,1 -45,1
Helse Finnmark 6,2 6,2 1,9 6,2 6,2 0,0
Unn 6,0 10,0 2,0 6,0 10,0 0,0
Hålogalandssykehuset 6,4 10,8 0,9 6,4 10,8 0,0
Nordlandssykehuset 3,8 7,0 0,2 3,8 7,0 0,0
Helgelandssykehuset           0,0
Sum stab/støtte-funksjoner, innkjøp o.a. 22,4 34,0 5,0 22,4 34,0 0,0
Helse Finnmark           0,0
Unn           0,0
Hålogalandssykehuset           0,0
Nordlandssykehuset 4,0 28,0 1,0 4,0 28,0 0,0
Helgelandssykehuset 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0

Sum nye samarbeidsrelasjoner (ferieavvikling osv.) 6,4 30,4 1,0 6,4 30,4 0,0
Helse Finnmark 1,8 9,9 0,1 0,8 9,9 -1,0
Unn 12,0 14,0 1,0 7,0 14,0 -5,0
Hålogalandssykehuset           0,0
Nordlandssykehuset 8,6 12,5 2,0 8,6 12,5 0,0
Helgelandssykehuset           0,0

Sum strukturendringer 22,4 36,4 3,1 16,4 36,4 -6,0
Helse Finnmark 10,4 22,4 0,3 3,6 22,8 -6,8
Unn (positivt resultat/utvikling på andre områder)       29,0   29,0
Hålogalandssykehuset (Inntektsøkninger) 6,6 7,6 1,9 4,9 7,6 -1,8
Nordlandssykehuset 7,2 16,8 1,4 7,2 16,8 0,0
Helgelandssykehuset           0,0
Sum andre forhold 24,2 46,8 3,6 44,7 47,2 20,5
Sum kostnadsreduserende tiltak 336,1 500,6 64,9 305,4 501,1 -30,7
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  Planlagt Planlagt Resultat Prognose Estimert Avvik plan - 
  effekt effekt h.i.å. effekt effekt prognose 

Kostnadsreduserende tiltak totalt per helseforetak 2004 2005 2004 2004 2005 2004 
Helse Finnmark 51 71 5 23 72 -28
Unn 133 200 35 133 200 0
Hålogalandssykehuset 57 92 10 54 92 -3
Nordlandssykehuset 54 96 15 54 96 0
Helgelandssykehuset 42 42 0 42 42 0
Sum Helse Nord  336 501 65 305 501 -31
Krav til effekt tiltak 2004 og 2005 336 604   336 604   
Rest uløst  0 103   31 103   
       
Realisert 1. tertial i % av krav til effekt i 2004   19,3 %    
Realisert 1. tertial i % av prognose effekt i 2004   21,2 %    
Realisert 1. tertial i % av samlet tilpasningsproblem   10,7 %    
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trud Berg, tlf. 75 51 29 38 
 

 

STYRESAK 46-2004  FREMTIDIG ORGANISERING AV STAB- OG 
 STØTTEFUNKSJONER.  
 

Møtedato: 24. juni 2004 
 
Formål / sammendrag 
Styret for Helse Nord RHF ga i styresak 131-2003 administrasjonen i Helse Nord i oppdrag å 
utrede samordning og effektivisering av innkjøp, IKT, lønn og regnskapsfunksjonene i Helse 
Nord. Ulike modeller for organisering av disse stab- og støttefunksjonene skulle inngå i dette 
arbeidet.  
 
For IT foreslås etablert en felles driftenhet organisert som avdeling under RHF. Når det 
gjelder fremtidig organisering av innkjøp foreslås en felles prosjektenhet organisert under 
RHF. Lønn- og regnskapsfunksjonen foreslås organisert med utgangspunkt i helseforetakene 
(desentral modell) som i dag, der det stilles krav til samordning, standardisering og 
gevinstrealisering. Outsourcing tilrås ikke på det nåværende tidspunkt da prosesser og 
prosedyrer innen de respektive funksjoner er svært fragmenterte.  
 
Lokalisering av den nye IT-organisasjonen og prosjektenhet innkjøp legges frem for styret i 
styremøtet i august. Endringer av organisering som berører ansvars- og myndighetsforhold 
mellom helseforetakene og RHF må behandles i tråd med helseforetakslovens bestemmelser, 
jfr. eventuelt behovet for foretaksmøter, etc.  
 
Bakgrunn / fakta 
Fire delprosjekter, ledet av et overordnet prosjektteam, har utredet de fire utvalgte 
funksjonene.  Følgende ulike alternativer er vurdert per delprosjekt:  
 
Delprosjekt IT har vurdert tre organisasjonsmodeller: 
 
 Modell A: Etablering av en ny og felles driftsenhet, som er en ren driftsoperatør. Øvrig 

personellressurser er organisert som i dag ved sine respektive helseforetak.  
 Modell B: Samling av alle personellressurser som i dag er ansatt i IT-avdelingene i 

foretakene inn i én ny enhet. Volummessig vil første fase gi minimale endringer ved 
foretakene, men det forutsettes betydelige endringer over tid. Har to geografiske 
tyngdepunkt (Bodø og Tromsø).  

 Modell C: Samler tilnærmet alt IT-personell i én ny samlokalisert organisasjon.  
 
Det understrekes at modell A inngår i modell B og modell C.  
 
Delprosjekt innkjøp har vurdert to ulike organisasjonsformer:  
 
 Alternativ 1 – Samlokalisert konsernenhet innebærer at det opprettes en samlokalisert 

konsernenhet på RHF-nivå.  
 Alternativ 2 – optimalisering av dagens organisasjonsmodell for innkjøp innebærer at 

strategisk/taktisk innkjøpsledelse i HF-ene fortsatt er ansatt i sitt helseforetak. Dagens 
innkjøpsforum styrkes.  
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Delprosjekt regnskap har vurdert følgende alternativer:  
 
 Alternativ 1 – Effektivisering innen dagens organisering der prosessene standardiseres 

og effektiviseres.  
 Alternativ 2 – Samlokalisert konsernenhet der egnede prosesser samordnes i et felles 

tjenestesenter.  
 

Delprosjekt lønn har vurdert følgende alternativer:  
 
 Alternativ 1 – Effektivisering innen dagens organisering der prosessene standardiseres 

og effektiviseres.  
 Alternativ 2 – Samlokalisert konsernenhet der egnede prosesser samordnes i et felles 

tjenestesenter.  
 
Prosjektgruppene og styringsgruppens anbefalinger til fremtidig organisering av disse 
funksjonene er gjengitt i sakens utredning.  
 
Som fremtidig organisasjonsform, for de enheter der dette er aktuelt, anbefales 
avdeling/selskap under RHF. Outsourcingsmodeller er vurdert, men ikke fullstendig utredet. 
De representerer fortsatt en mulig organisasjonsform det kan være aktuelt å ta i bruk, men det 
anbefales ikke på det nåværende tidspunkt, da prosesser og prosedyrer innen de respektive 
funksjonene i så stor grad er fragmenterte. Det vises til ytterligere presisering av dette i sakens 
hovedfremstilling.    
 
Kostnader knyttet til drift av funksjonene (baseline) vi i dette prosjektet har undersøkt 
representerer 2,5 % av Helse Nords driftskostnader11.   
 
Det er en rekke økonomiske gevinster relatert til prosjektet, men av vesentlig betydning er 
også den kvalitetsutviklingen som følger av de endringer og den effektivisering som 
gjennomføres.  
 
Rapporten har vært sendt en rekke instanser til høring, og et sammendrag av disse følger 
vedlagt. Styrevedtak for Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-Norge og 
Helgelandssykehuset HF følger vedlagt. Styrevedtak fra de to øvrige foretakene vil bli 
fremlagt for styret i Helse Nord RHF ved behandling av saken.  
 
Vurdering 
Det er et behov for økt konsolidering, samordning og samarbeid på tvers av foretakene i Helse 
Nord. Administrasjonen i Helse Nord RHF anser en kombinasjon av ytterligere samordning 
av funksjoner, jfr. delprosjektene innkjøp og IT, og en effektivisering innen dagens 
organisering, jfr. lønn og regnskap som mest hensiktsmessig for å kunne dekke de fremtidige 
behov som er avdekket gjennom prosjektarbeidet.  
 
Ytterligere samordning av innkjøp innebærer at man bygger opp en ny prosjektenhet, som 
skal sikre uttak av de gevinster som er skissert. Dette er en implementering av videre 
organisering som innebærer nær ingen risiko. Det forutsettes her et nært samarbeid med 
Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS). For IT vil de kvalitative effektene, samt 
fremtidig reduksjon i investerings- og driftsutgifter, vekte tyngre enn den eventuelle risiko 
man ser ved en fremtidig samordning. Det er nødvendig å detaljere fremtidig organisering 
ytterligere før selve implementeringsprosjektet igangsettes.  
                                                 
11 Totale driftskostnader før tap og avskrivninger – hentet fra foreløpig regnskap 2003  
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For lønn- og regnskapsfunksjonene er det vurdert slik at risiko ved å gjennomføre en 
samordning samlet sett ses på som høyere enn de økonomiske effekter man kan ta ut av 
prosjektet. Administrerende direktør i Helse Nord RHF foreslår derfor at man effektiviserer 
innenfor dagens desentrale organisasjon. Det stilles dog vesentlige krav ved en slik 
organisering om en målrettet kvalitetsutvikling innen områdene. Det understrekes også at de 
kvalitative kravene til fremtidige organisasjoner er identiske uavhengig av hvilken 
organisasjonsform som velges. Administrasjonen i Helse Nord RHF har sett det som uaktuelt 
å velge ulike organisasjonsformer for funksjonene lønn og regnskap.  
 
Allerede eksisterende kompetanse innen funksjonsområdet, samt stedets tilgang til kvalifisert 
personale, vil være vesentlige premisser for lokalisering der nye enheter skal etableres. 
 
Gjennomføringen av prosjektet har vært organisasjonsmessig krevende og tydeliggjør en 
rekke problemstillinger av allmenn karakter når store virksomheter skal samordne strategier 
og organisasjonsmessige løsninger. Gjennomføringen av arbeidet vil bli evaluert tidlig på 
høsten 2004, for ytterligere å dyktiggjøre den samlede organisasjonen på gjennomføring av 
slike prosjekter. Styret vil bli orientert om evalueringen.  
 
Samlet kostnader til gjennomføring av de forslag administrerende direktør gir styret i Helse 
Nord RHF er anslått til å være 8 millioner kroner, fordelt med 4, 55 millioner for 2004 og 
3,45 millioner for 2005. Videre driftsutgifter er anslått til 2 millioner per år fra 2006.  
 
I tillegg kommer investeringer knyttet til prosjekt lønn/regnskap med 500 000 og investering 
for innkjøpsprosjektet med 200 000 i 2005.  
 
Ved vedtak om felles drift av felles IT-systemer i regionen, er det behov for investeringer på 
om lag 11 millioner i 2004 og 35 millioner i 2005. Dette er investeringer som i hovedsak også 
ville vært påkrevd ved videreføring av dagens organisasjon, men da i helseforetakenes 
investeringsbudsjett, og med mulighet til å strekke det mer ut i tid.  
 
For 2005 er disse midlene foreløpig inkludert i beløpet ”til styrets disposisjon”, slik det 
kommer frem av styresak 45/2004 Budsjett 2005 – premisser for drift og investeringer. 
Endelig vedtak knyttet til denne investeringen følger ny IT-utredning som legges frem for 
styret i desember 2004. Investering for 2004 følger av styresak 44/2004.  
 
Implementeringskostnader ved ny IT-organisering er ikke inkludert i det skisserte budsjettet. 
For detaljert budsjett henvises til sakens hovedutredning.  
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF foreslår i denne saken noen grunnleggende prinsipper for fremtidig 
organisering av viktige stabs- og støttefunksjoner. Videre fremdrift og organisering av 
prosjektet følger av saksfremstillingen. Hva angår IT-prosjektet vil Helse Nord RHF i en 
oppfølgende sak komme med utdypende detaljer om den konkrete løsningen. Lokalisering av 
de nye enhetene innen innkjøp og IT fremmes styret i egen sak.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Fremtidig organisering:  
 
1. Lønn- og regnskapskapsfunksjonene organiseres med utgangspunkt i helseforetakene 

(desentralt) slik som i dag. Det igangsettes prosjekter for standardisering og 
effektivisering på tvers av helseforetakene. Følgende momenter er vesentlige ved fortsatt 
desentral løsning:  

 
 Det vil bli stilt krav til økt kvalitet på regnskap og lønnsføringer, og det må gis aksept 

for at RHF stiller gjennomgående krav til helseforetakene.  
 Det vil bli stilt krav fra RHF om økt standardisering av prosesser og prinsipper for 

regnskaps- og lønnsføringer i helseforetakene.  
 RHFs rolle som forvalter av økonomi- og lønnssystemet må styrkes.  
 Helseforetakene forpliktes til å implementere nye standardiserte IT-løsninger, og ta i 

bruk de muligheter som dermed stilles til disposisjon.  
 Helseforetakene skal realisere besparelser innenfor lønn og regnskap, herunder 

nedbemanne, samt frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver.  
 Lønns- og regnskapsfunksjonene internt i foretakene bør organiseres under en felles 

leder.  
 Ordningen skal evalueres innen utgangen av 2005. 

 
2. Innkjøpsfunksjonen samordnes på følgende måte:  
 

 To personer tilsettes i en felles prosjektenhet som er ansvarlig for å gjennomføre 
nødvendige tiltak for å ta ut de skisserte gevinster.  

 Det etableres et mer forpliktende innkjøpsforum på tvers av foretakene. Innkjøpssjefene 
ved foretakene frikjøpes til dette arbeidet.  

 Strategisk samordningsansvar delegeres fra RHF og HF til ny sentral prosjektenhet.  
 
3. IT-funksjonen organiseres som foreslått i modell A – ny felles driftsenhet, der denne 

modellen forutsettes nærmere konkretisert på grunnlag av høringer og oppfølgende 
samhandling med foretakene og deres styrer. En oppfølgende sak med detaljert 
beskrivelse av modell A, samt implementeringskostnader, forelegges styret for behandling 
i desember 2004.  

 
Lokalisering: 
 
4. Ved lokalisering av de enkelte stabs- og støttefunksjoner skal både hensynet til stedlig 

kompetanse og framtidige rekrutteringsmuligheter vektlegges. En egen sak om 
lokalisering av ny IT-organisasjon og prosjektenhet for innkjøp legges frem for styret 31. 
august 2004.   

 
Budsjett og gjennomføring: 
 
5. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til det budsjett som følger denne saken, med et 

skissert utgiftsnivå på 8 millioner fordelt over to år. Dette er eksklusive 
implementeringskostnader for ny IT-organisasjon.  
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6. Det gis tilslutning til den fremdriftsplan som er skissert for implementeringen. Styret 

understreker administrerende direktør i Helse Nord RHFs ansvar for å kvalitetssikre og 
følger opp de forutsetninger om gevinstrealisering som er beskrevet i sakens 
forarbeider/rapporter. Helseforetakene har et selvstendig ansvar for uttak av gevinster 
innen de funksjoner som beholdes desentralt.  

 
7. Styret ønsker videre utredning av øvrige støtteområder, som kantinevirksomhet, 

skrivetjenester og en helhetlig logistikkgjennomgang. En slik utredning vil igangsettes 
etter at stab- og støtteprosjektet så langt er evaluert i samarbeid med direktørene ved 
helseforetakene.  

 
 
Bodø, den 17. juni 2004 
 
 
 
Lars H. Vorland  
Adm. direktør 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: Hovedrapport Stab- og støtteprosjektet, sendt ut tidligere  
 Utdypende styresak, inklusive fremdriftsoversikt og budsjettforslag 
 Styrevedtak fra Helseforetakene 
 Sammendrag av høringsbesvarelser 
  
Utrykte vedlegg: Sluttrapport stab-støtte delprosjektet lønn  
 Sluttrapport stab-støtte delprosjektet regnskap 
 Sluttrapport stab-støtte delprosjektet IKT 
 Sluttrapport stab-støtte delprosjektet innkjøp 
 Høringsbesvarelsene  
 Drøftingsprotokoller fra helseforetakene  
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Oppsummering sluttrapport stab og støtteprosjektet  
Følgende er en grundigere presentasjon av styresak stab-/støtteprosjektet fremlagt for styret i 
Helse Nord RHF 24. juni 2004.  

Innledning  

Styrevedtak 
Følgende vedtak ble fattet i styresak 131 2003:  
 
1. Styret ber administrasjonen innen 30. juni 2004 om å  
 

a. fremme forslag til framtidig organisering av IT funksjonen i Helse Nord. 
b. foreslå felles organisering av innkjøp, logistikk og innkjøpsprosesser i Helse Nord. 
c. fremme forslag for samordning av regnskapsfunksjonen, inklusiv håndtering av 

reiseregninger i Helse Nord. 
d. fremme forslag til samordning av lønningsfunksjonen i Helse Nord. 
e. utvikle dekkende nøkkeltall for øvrige stab og støttefunksjoner i ikke-medisinske 

områder. Dette må koordineres med andre pågående prosesser både på tvers av 
foretaksgruppen og innenfor hvert HF.  

 
2. Det oppnevnes en styringsgruppe. Styringsgruppen skal settes sammen av ledelsen i RHF, 

HFene, representanter fra de to aktuelle hovedsammenslutningene samt et eksternt 
medlem.  

 
3. Det skal vurderes ulike organisasjonsmodeller for stab og støttefunksjoner, herunder 

videreføring av nåværende organisering, felles stab og støtteenheter, 
partnerskapsmodeller og outsourcing av disse funksjonene 

 
4. Før saken fremmes for styrebehandling skal forslag til organisasjonsmodeller være 

drøftet med de ansattes organisasjoner. 
 

Organisering  
På bakgrunn av dette ble det opprettet fire delprosjekter; IKT, innkjøp, regnskap og lønn, med 
en overordnet prosjektgruppe med helhetlig ansvar for alle delprosjektene. Prosjektet er 
gjennomført i perioden mellom uke 10 og uke 21.  
 
Følgende personer har vært involvert i prosjektet:  
 
Styringsgruppe:  

 Tor-Arne Haug, Helse Nord RHF, leder styringsgruppe 
 Edvard Andreassen, Helse Nord RHF 
 Jann-Georg Falch, Helse Nord RHF 
 Jorunn Lægland, UNN HF 
 Jan Erik Furunes, Helgelandssykehuset HF 
 Mona Fagerheim, LO Stat  
 May Britt Allstrin, YS 
 Paul Strand, Telenor Key partner (eksternt medlem) 
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Sentral prosjektgruppe  
 Trud Berg – Leder 
 Bjørn Welde/Truls Wiel – Cap Gemini Ernst & Young  
 Alle delprosjektlederne  

 
Referansegruppe (fagforeningsrepresentanter): 

 Lønn: Unni Roland, Hålogalandssykehuset HF, leder referansegruppen 
 Regnskap: Rita Hoff, Hålogalandssykehuset HF 
 Ikt: Lill-Eva Jacobsen, Nordlandssykehuset HF 
 Innkjøp: Torlaug Tofte Paulsen, Hålogalandssykehuset HF  

 
Prosjektgruppene:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjektenes mål  
Mål for prosjektene er beskrevet i prosjektets hovedmandat, og er som følger: 
 
1) Effektivisere drift av stab og støttefunksjoner i Helse Nord 
2) Dokumentere økonomisk effektiviseringspotensial  
3) Sikre leveranse av kvalitetsmessig tilfredsstillende stabs- og støttetjenester til 

kjernevirksomheten 
4) Ivareta og utvikle kompetansen i organisasjonen 
5) Redusere risiko og sårbarhet 
6) Sørge for en organisering av tjenestene slik at målene i punktene foran oppnås 

Ragnhild Kolstad
(Prosjektleder)
Helge Austbø

Jan Kåre Torrissen
Helge Austbø

Deloitte & Touche

Torgeir Olsen 
Harald Bjelke

Bård Humberset
Jan Are Iversen

Cap Gemini Ernst & 
Young

Terje Hansen 
(kontaktperson)

Trond HjortdalTove LyngvedEva HoldahlHelgelandssykehuset

Gro AnkillØystein LorentzenKjersti StormoLasse Solhaug
(kontaktperson)

Nordlandssykehuset

Viggo BrochsJan-Magnar KirkerudOle Johan Rasmussen
(kontaktperson)

Tone Thomassen
(kontaktperson)

Hålogalandssykehuset

Helge Vorren
(prosjektleder)

Tor Andre 
Skjellbakken

Magne Johnsen

Kari FramnesvikSvein Malvin VatneUNN

Trond MichelsenBård DyrsethBjørnar LeonardsenBirger Sørlie
(kontaktperson)

Helse Finnmark

Bjørn Nilsen
(prosjektleder)

Erik Arne HansenTor Einar Larsen
(prosjektleder)

Helse Nord RHF

InnkjøpIktRegnskapLønnForetak

Ragnhild Kolstad
(Prosjektleder)
Helge Austbø

Jan Kåre Torrissen
Helge Austbø

Deloitte & Touche

Torgeir Olsen 
Harald Bjelke

Bård Humberset
Jan Are Iversen

Cap Gemini Ernst & 
Young

Terje Hansen 
(kontaktperson)

Trond HjortdalTove LyngvedEva HoldahlHelgelandssykehuset

Gro AnkillØystein LorentzenKjersti StormoLasse Solhaug
(kontaktperson)

Nordlandssykehuset

Viggo BrochsJan-Magnar KirkerudOle Johan Rasmussen
(kontaktperson)

Tone Thomassen
(kontaktperson)

Hålogalandssykehuset

Helge Vorren
(prosjektleder)

Tor Andre 
Skjellbakken

Magne Johnsen

Kari FramnesvikSvein Malvin VatneUNN

Trond MichelsenBård DyrsethBjørnar LeonardsenBirger Sørlie
(kontaktperson)

Helse Finnmark

Bjørn Nilsen
(prosjektleder)

Erik Arne HansenTor Einar Larsen
(prosjektleder)

Helse Nord RHF

InnkjøpIktRegnskapLønnForetak
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Gjennomføring og informasjonsflyt 
Det er gjennomført en omfattende prosess i løpet av denne korte prosjektperioden. 
Delprosjektene er gjennomført etter samme milepælsplan, men der IT-prosjektet ble gitt 
mulighet til å ta ”en annen vei frem til mål” i løpet av prosjektperioden.  
 
Nedenforstående tidsplan gir en oversikt over hvordan prosjektet er gjennomført. Denne 
prosjektplanen var i all hovedsak ferdigstilt ved prosjektets oppstart og har vært formidlet via 
mail til prosjektgruppene, tillitsvalgte og foretaksledelse, samt formidlet alle ansatte gjennom 
publisering på intranett og i internaviser.  
 
Fase 1: Nåsituasjonsanalyse 
 
22. mars:   Frist for utsendelse av nåsituasjonsanalyse 
24. mars:   Møte referansegruppa 
25. mars:   Styringsgruppemøte 
 
Fase 2: Utredning og vurdering av organisasjonsmodell 
 
26. april:   Frist for utsendelse av bakgrunnsmateriale  
28. april:   Møte referansegruppa 
29. april:   Styringsgruppemøte Tromsø  
 
Fase 3/4: Ansvars- og rollefordeling (3). Implementeringsplaner (4).  
 
14. mai:  Frist for utsendelse av foreløpig sluttrapport 
18. mai:   Møte referansegruppa 
19. mai:   Styringsgruppemøte 
 
 
Behandling før styrebehandling 
 
24. mai – 7. juni:  Høringsperiode (sluttrapport)  
    
8. juni   Utsending av administrerende direktørs foreløpige styreinnstilling til de 
   konserntillitsvalgte   
 
11. juni   Informasjonsmøte hovedtillitsvalgte fra foretakene  
 
15. juni:  Drøfting med de konserntillitsvalgte  
 
17. juni:   Utsendelse av sakspapirer til styremøte i Helse Nord 
24. juni:   Styremøte Helse Nord 
 
Det har vært av vesentlig betydning å holde fagforeningene og de impliserte ansatte løpende 
orientert om det arbeidet som er gjennomført. Alle hovedtillitsvalgte på foretaksnivå er 
tilsendt flere informasjonsbrev med orientering rundt prosjektet, tidsrammene for prosjektet 
samt informasjon om kontaktpersoner i RHF og i fagforeningene. Ved avslutning av 
prosjektet ble alle tilsendt mail med link til sluttrapportene på Helse Nord RHFs hjemmeside. 
I tillegg er det avholdt et avsluttende informasjonsmøte der alle hovedtillitsvalgte fra 
foretakene ble invitert.  
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I løpet av prosjektperioden ble det avgjort at prosjektrapporten skulle styrebehandles i alle 
foretaksstyrene. Dette var ikke tatt hensyn til i opprinnelig tidsplan, og ble derfor gjennomført 
i etterkant av opprinnelig høringsperiode, men innen styrebehandling i styret for Helse Nord 
RHF. Styrebehandling i foretaksstyrene utløser drøfting på foretaksnivå, hvilket er 
gjennomført ved alle foretak.  

Prosjektenes analyser og anbefalinger 

Nåsituasjonsanalyse   
Det er gjennomført en nåsituasjonsanalyse for hvert delprosjekt. Hovedfunnene for denne 
analysen kan oppsummeres som følger:  
 
 Ulik organisering på av funksjonene på HF-nivå  
 Fragmenterte og ulike prosesser på tvers av foretakene, og i noen grad mellom sykehus 

innen foretak  
 Mangelfull standardisering av kontoplaner og kodeverk, parametre  
 Lite samarbeid på tvers av foretakene 
 Vanskelig å få frem fakta. Lite bekvem situasjon  

 
Disse funnene er beskrivende i forhold til hvor omfattende prosessen med å kartlegge data for 
nåsituasjonen har vært.  
 
Beskrivelsen av fragmenterte og ulike prosesser, mangelfull standardisering av kodeplaner og 
kodeverk, samt lite samarbeid på tvers av foretakene må også ses i lys av at Helse Nord RHFs 
nylig er kommet i gang med dette arbeidet. Sterkere styring fra Helse Nord RHF med krav til 
økt standardisering i HFene vil forbedre samhandlingen i foretaksgruppen med økt kvalitet og 
økt effektivitet som resultat.  
 
I det videre presenteres hvert prosjekt kort. Inkludert i denne presentasjonen er 
prosjektgruppenes anbefaling, samt styringsgruppens vurderinger.  

Delprosjekt IT 
IT har vurdert tre organisasjonsmodeller: 
 
 Modell A: Modellen som betyr minst endringer i forhold til dagens organisering 

innebærer etablering av en ny og felles driftsenhet. NIT-A skal være foretaksgruppens 
leverandør av 

 
o nettinfrastruktur, inkl telefoni  
o drift av alle fellesapplikasjoner og tjenerpark 
o 24/7/365 overvåking av nett, servere og applikasjoner 
o Koordinering og oppfølging av avtaler og basis plattform. 
 
NIT-A vil med andre ord være ren driftsoperatør, og ikke tilby andre IT-relaterte tjenester. 
Enheten vil derfor ikke ha behov for tyngre kompetanse innen forretnings- og 
tjenesteutvikling, noe som skiller modellen vesentlig fra de andre modellene.  
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 Modell B: Til forskjell fra NIT-A representerer den neste modellen en samling av alle 

personellressurser som i dag er ansatt i IT-avdelingene i foretakene inn i én ny enhet. 
Volummessig tenker man seg i første fase minimale endringer ved foretakene, men det 
forutsettes at det kan skje betydelige endringer over tid. Derimot må man for å få ut 
gevinster av en slik organisering gjøre en ny oppgavefordeling mellom IT-miljøene i de 
ulike foretakene. Dette er modellen som er valgt i Helse Midt. NIT-B skal være 
foretaksgruppens leverandør av 

 
o nettinfrastruktur, inkl telefoni 
o drift av alle applikasjoner, tjenerpark og klienter samt brukerstøtte for disse 
o 24/7/365 overvåking av nett, servere og applikasjoner 
o håndtering av konsernavtaler for infrastrukturkomponenter og basis kjøreplattform, 

men ikke applikasjoner 
o hovedleverandør av støttetjenester i forretningsutvikling, prosessforbedringer, 

digitalisering etc. 
 
 Modell C: De tjenester som er tatt inn under modell B, ovenfor, er også gjeldende for 

NIT-C. Forskjellen som gjør at denne modellen vil ha størst umiddelbar personellmessig 
konsekvens, er at den samler tilnærmet alt IT-personale i én ny samlokalisert 
organisasjon. Dette betyr, uavhengig av hvor enheten plasseres, at brorparten av IT-
personalet må flytte.  

 
Felles for alle disse alternativene er at det etableres en ny organisasjon som skal betjene hele 
foretaksgruppen på en ens måte, at det blir én ledelse for enheten, og at store deler av driften 
av IT-systemer samles i én organisasjon. Ulikhetene mellom alternativene ligger dels i 
omfang av hva som legges i den nye enheten, og dels i grad av geografisk sentralisering av 
organisasjonen.  
 
Det er også verd å merke seg at de delene av IT-virksomheten som er organisert i andre 
enheter enn dagens IT-avdelinger, ikke er inkludert i arbeidet. Dette gjelder f.eks. i ulik grad 
medisinteknikk, laboratorier, radiologi. Gruppen har valgt å legge vekt på et generelt 
tjenestetilbud og gjennomførbarhet, og ut fra hensyn til disse valgt å holde denne type 
funksjoner utenfor. 
 
Prosjektgruppens anbefaling: 
Prosjektgruppen kom med følgende anbefaling til styringsgruppen i forkant av 
styringsgruppens behandling av saken:  
 
Basert på det foreliggende arbeidet bør styringsgruppen si ja til en sterkere samordning av IT-
funksjonene i Helse Nord. Imidlertid er det prosjektgruppens oppfatning at graden av 
samordning og endelig valg av organisasjonsmodell må utsettes til resultatet i neste fase av 
prosjektet foreligger.  Prosjektgruppen anbefaler derfor at man på det nåværende tidspunkt 
ikke fatter en beslutning basert på de modeller som er skissert i denne rapporten, men 
avventer beslutningen til et oppfølgende prosjekt i sterkere grad har konkretisert styrker og 
svakheter ved ulike modeller. Denne konkretisering har ikke vært mulig basert på de 
tidsrammer som har vært gjeldende for prosjektet. 
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Styringsgruppens anbefaling 
Styringsgruppen tilrår en samordning av IT-funksjonen for Helse Nord, gjennomført ved 
modell B eller C, men der modell A iverksettes umiddelbart, og enheten organiseres etter 
samme modell som Nord Norsk helsenett AS, 100 % eid av Helse Nord RHF.  
 
 Etableringen skal skje fasedelt, der modell A er fase I og modell B er fase II. Dette for å 

redusere risiko, oppnå erfaringer, justere kursen og parallelt sikre nødvendige 
investeringer i infrastruktur.  

 IT- miljøet får inntil 1/2-år på å komme opp med et omforent og samlende konsept for 
videre samordning av IT-funksjonen.  

 Samtidig må RHF-nivået og HFene sikre kapasitet og bygge tilstrekkelig 
minimumskompetanse på strategi og innkjøp innenfor IT-området, jfr. også 
innkjøpsprosjektet.  

 Alternativt til denne modellen med 100 % statlig eie er etter styringsgruppens oppfatning 
ulike sourcingstrategier.  

 
Dissens:  
 
 Fagforeningens representanter er enige i denne innstillingen, med unntak av at den nye 

enheten skal organiseres som AS. Fagforeningen ønsker å presisere at man skal ha 
mulighet til å la være å samordne dersom det viser seg at både B og C er uhensiktsmessig 
i den videre utredningen. De er også uenig i benyttelsen av sourcingstrategier.  

 Representanten fra UNN er uenig i innstillingen, da de ønsker at modell A skal utredes 
videre.  

 

Delprosjekt innkjøp 
Innkjøpsprosjektet har vurdert to ulike organisasjonsformer:  
 
 Alternativ 1 – Samlokalisert konsernenhet innebærer at det opprettes en samlokalisert 

konsernenhet på RHF-nivå. Denne skal ha den strategisk/taktiske innkjøpsledelse i RHF 
og i helseforetakene. Helseforetakene utøver operativt innkjøp og forsyning, etter 
innkjøpsfaglig coaching og koordinering av representant fra konsernenheten.  

 Alternativ 2 – optimalisering av dagens organisasjonsmodell for innkjøp innebærer at 
strategisk/taktisk innkjøpsledelse i HFene fortsatt er ansatt i sitt helseforetak. Dagens 
innkjøpsforum styrkes med hyppigere og mer forpliktende møter, der innkjøpslederne 
innehar et mer forpliktende mandat på vegne av sine helseforetak. Helseforetakene 
forpliktes til å avgi mer kompetanse og kapasitet til innkjøpsforumet.  

 
Prosjektgruppens anbefaling 
På mange måter kan de to alternativene oppfattes som relativt like, da begge skal ivareta 
konserndekkende og strategiske oppgaver. Rolle- og oppgavebeskrivelser for innkjøpsdirektør 
og innkjøpsledere i de to modellene vil stort sett bli sammenfallende. Det samme gjelder for 
de konsekvenser som oppstår på bakgrunn av den modellen som velges. 
 
Etter en vurdering er samtlige HF-representanter i favør av følgende alternativ: 
”Videreutvikling av dagens modell”. 
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Helseforetakenes begrunnelse for dette er: 
 
 Utfordringene helseforetakene har i forhold til dagens situasjon (jfr. pkt 3.1.1) vil i stor 

grad løses gjennom mer forpliktende samarbeid i innkjøpsforum, og implementering og 
bruk av nytt felles innkjøpssystem. 

 Gevinstpotensialet er ikke avledet av organisasjonsform, og vil kunne realiseres 
uavhengig av modell 

 Innkjøpslederne vil gjennom tilføring av operative ressurser få frigjort nødvendig tid til 
strategisk arbeide. Dette muliggjør å etablere et innkjøpsforum med større vekt på strategi 
og samordningsoppgaver, samtidig som man kan ivareta en viktig koordineringsfunksjon 
lokalt i forhold til de operative ressursene. Man unngår dermed å opprette et nytt nivå av 
operativt ansvarlige lokalt. 

 Videreutvikling av dagens organisering vil ivareta kontinuitet i samarbeidet mellom 
helseforetakene som sikrer at gevinster også er mulig å hente ut på kort sikt. 

 Det vil uansett modell oppstå et grensesnitt mellom HF og RHF i forhold til 
ansvarsforhold. Lokal plassering av innkjøpsledelsen vil medføre bedre ryddighet i 
forhold til resultatansvar. Noen av de viktigste verktøyene i forhold til realisering av 
gevinster ligger på det operative nivået, og det vil være enklere å plassere resultatansvar 
på innkjøpsleder dersom vedkommende direkte kan styre ressursene. 

 
Helseforetakenes representanter har således en klar og enstemmig anbefaling av modellen 
”Optimalisering av dagens situasjon”. 
 
Styringsgruppens anbefaling  
Styringsgruppen gir følgende innstilling:  

 
1. Strategisk ansvar for innkjøp og anbud skal legges til regionalt nivå. 
 
2. Anbefaling av regionalt nivå er Helse Nord RHF. RHF skal ha overordnet ansvar og 

myndighet til å inngå avtaler for helseforetakene. Det skal defineres myndighetskart for 
innkjøp og anbud for RHF og helseforetakene, med en klart definert ansvar- og 
rollefordeling.  

 
3. Det forventes at ny organisering gir et redusert ressursbehov innen innkjøpsområdet i 

helseforetakene.  
 
4. Det er behov for å utrede logistikk og lager bredere, med sikte på effektivisering. Denne 

utredningen skal også favne videre organisering og effektivisering av innkjøpsfunksjonen. 
Dette må også ses i sammenheng med en total logistikkgjennomgang i Helse Nord.  

 
Dissens: 
 
 Representanten fra UNN ønsker iverksetting av modell 2, jfr. arbeidsgruppens innstilling. 

Hun støtter ikke styringsgruppens presiseringer.  
 Fagforeningen ønsker iverksetting av modell 2. De støtter styringsgruppens presiseringer 

med unntak av punkt 3.  
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Regnskap  
Arbeidsgruppen vurderer at en samordning i et virtuelt felles tjenestesenter er en lite 
hensiktsmessig organisasjonsform og alternativet er ikke videre vurdert i analysen. I dette 
prosjektet er det derfor gjort en vurdering av to alternative organisasjonsformer: 
 
Alternativ 1 – Beholde dagens organisering samtidig som prosessene standardiseres og 
effektiviseres (Effektivisering innen dagens organisering) 
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet en overordnet hypotese som sier at gjennom økt 
standardisering og optimal utnyttelse av etablerte IT-systemer på tvers av foretakene er det 
mulig å oppnå en effektivisering av ressursbruk i regnskapsrelaterte prosesser, uten at det 
gjøres vesentlige endringer ved dagens organisering. Det betyr en videreføring av fem 
økonomi- og regnskapsfunksjoner, ett for hvert HF i Helse Nord, og uendret ansvarsdeling 
relatert til utførelse av regnskaps relaterte prosesser. 
 
Effektiviseringsgevinstene søkes oppnådd gjennom: 
 
 Utarbeidelse av felles økonomihåndbok 
 Implementering av felles prosesser og rutiner 
 Implementering av effektive tekniske løsninger 
 Overføring av kompetanse mellom HFene 

 
Alternativ 2 – Samordne egnede prosesser på en sentral lokasjon i et felles tjenestesenter 
(Samordning i et fysisk felles senter) 
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet en overordnet hypotese som sier at ved å utnytte 
stordriftsfordeler gjennom samling av utvalgte prosesser i et fysisk felles senter er det mulig å 
oppnå en effektivisering av ressursbruken i regnskapsrelaterte prosesser. Arbeidsgruppen har i 
den forbindelse gjennomgått alle prosessene innenfor økonomi- og regnskap og identifisert 
egnede prosesser for samordning. I hovedsak viser det seg at transaksjonsbaserte prosesser 
kan overføres til et felles regnskapssenter, mens det antas at det er hensiktsmessig å beholde 
kompetansetunge prosesser som involverer regnskapsfaglige vurderinger med direkte 
innvirkning på regnskapet lokalt.  
 
Prosjektgruppens anbefaling  
På bakgrunn av de vurderingene som er gjort anbefaler arbeidsgruppen at dagens 
organisasjonsform videreføres samtidig som at det stilles krav til effektivisering og 
gevinstrealisering gjennom de tiltak som er skissert for dette alternativet. En forutsetning er 
da at HFene inngår et forpliktende samarbeid og utarbeider en konkret fremdriftsplan som 
skal sikre at de skisserte tiltakene gjennomføres innenfor en realistisk tidshorisont. Det stiller 
igjen krav til at økonomi- og regnskapsressurser fra alle HFene frigjøres til å delta i 
gjennomføringen av tiltakene, parallelt med at driften opprettholdes. 
 

Delprosjekt lønn 
Også for delprosjekt lønn ble virtuell organisering ansett som en lite hensiktsmessig 
organisasjonsform. I prosjektets arbeid er det derfor gjort en vurdering av to alternative 
organisasjonsformer: 
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Alternativ 1 - Beholde dagens organisering samtidig som prosessene standardiseres og 
effektiviseres (Effektivisering innen dagens organisering) 
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet en overordnet hypotese som sier at gjennom økt 
standardisering og optimal utnyttelse av etablerte IT-systemer på tvers av foretakene er det 
mulig å oppnå en effektivisering av ressursbruk i lønnsrelaterte prosesser, uten at det gjøres 
vesentlige endringer i dagens organisasjonsstruktur. Det betyr en videreføring av fem 
lønnsfunksjoner og uendret ansvarsdeling relatert til utførelse av lønnsrelaterte prosesser. 
   
Effektiviseringsgevinstene søkes oppnådd gjennom: 
 
 Etablere felles kodestruktur i NLP 
 Etablere felles rutiner og prosesser og opplæring i disse 
 Etablere internt beste praksis 

 
Alternativ 2 - Samordne egnede prosesser på en sentral lokasjon i et felles tjenestesenter 
(Samordning i et fysisk felles senter) 
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet en overordnet hypotese som sier at ved å standardisere, utnytte 
stordriftsfordeler, utvikle serviceavtaler og måleparametere gjennom samling i et fysisk felles 
senter er det mulig å oppnå en effektivisering av ressursbruken i lønnsrelaterte prosesser. 
 
Arbeidsgruppen har gjennomgått alle prosessene innenfor lønn og identifisert egnede 
prosesser for samordning. Ved en samordning må man grundigere vurdere hvilke av de 
egnede prosessene som er mest hensiktsmessig å samordne i Helse Nord. 
 
Prosjektgruppens anbefaling 
Flertallet av arbeidsgruppen anbefaler at dagens organisering beholdes og de skisserte 
effektiviseringstiltak iverksettes. Et mindretall av arbeidsgruppen mener imidlertid at en 
samordning kan være en aktuell organisasjonsform dersom man sikrer kontroll på de 
identifiserte risikoer. 
 
Styringsgruppens anbefaling for lønn og regnskap  
Styringsgruppen valgte å behandle lønn og regnskap under ett.  
 
 Fire personer støtter arbeidsgruppenes innstilling (representantene for fagforeningene og 

helseforetakene) 
 Fire personer ønsker samordning av disse to funksjonene (representantene for RHF, samt 

ekstern representant. Sistnevnte angir at man må vurdere innfasingstakt i forhold til 
de signaler som de berørte linje funksjonene nå gir om slitasje som følge av omlegginger i 
f. m. Helsereformen.  En omlegging til et felles servicesenter er i seg selv en krevende 
prosess, og vil derfor ofte innebære en midlertidig ny arbeidstopp og mulig kvalitetsdipp.  
Innfasingen bør finne sted i takt med at organisasjonen kan motta disse endringsprosesser)  

 Dersom samordning velges, bør et klargjøres hvilke funksjoner og årsverk i Helse Nord 
RHF som bør flyttes over til et samordnet senter for å gi en optimal løsning og lavere 
kostnader.  
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Vurderinger 
Kostnader knyttet til drift av funksjonene (baseline) vi i dette prosjektet har undersøkt 
representerer 2,5 % av Helse Nords driftskostnader12. Dette påvirker i hvilken størrelsesorden 
man kan snakke om økonomiske gevinster av effektiviseringen av enhetene.  
 
Det er gjennom hele prosjektet lagt vekt på at den videre utviklingen av disse funksjonene 
skal ha en økonomisk effekt. Det er lagt ned et grunnleggende arbeid med å kartlegge mulige 
gevinstområder og gi en vurdering av potensialet i disse gevinstene. Det er innenfor 
delprosjektene definert en rekke gevinstområder som er direkte relatert til 
samordningseffektivisering, samtidig som det også er avdekket gevinstmuligheter som 
relaterer seg til generelle effektiviseringsalternativer. I tillegg legges det til grunn en vesentlig 
kvalitetsutvikling, uavhengig av hvilket organisatorisk alternativ som realiseres.  
 
I det videre arbeidet vil man igangsette ytterligere dokumentering og detaljering av de 
gevinster som er definert, samtidig som det etableres systemer for å følge opp gevinstuttak 
innen hver funksjon. Arbeidet med å realisere gevinstene blir selvfølgelig det vesentligste i 
det videre arbeidet innen gevinstområdet. For de funksjoner der man velger å beholde dagens 
organisering vil det være helseforetakenes ansvar å ta ut skissert gevinst.  
 
Et av de vesentligste momentene for prosjektet er ønsket om økt kvalitet på tjenestene. Det er 
et behov for økt konsolidering, samordning og samarbeid på tvers av foretakene i Helse Nord. 
Administrasjonen i Helse Nord RHF anser en kombinasjon av ytterligere samordning av 
funksjoner, jfr. delprosjektene innkjøp og IT, og en effektivisering innen dagens organisering, 
jfr. lønn og regnskap er mest hensiktsmessig for å kunne dekke de fremtidige behov som er 
avdekket gjennom prosjektarbeidet.  
 
Ytterligere samordning av innkjøp innebærer at man bygger opp en ny prosjektenhet, som 
skal sikre uttak av de gevinster som er skissert. Dette er en implementering av videre 
organisering som innebærer nær ingen risiko. Det forutsettes et nært samarbeid med HINAS. 
For IT vil de kvalitative effektene, samt fremtidig reduksjon i investerings- og driftsutgifter, 
vekte tyngre enn den eventuelle risiko man ser ved en fremtidig samordning. Det er 
nødvendig å detaljere fremtidig organisering ytterligere før man igangsetter selve 
implementeringsprosjektet.  
 
For lønn- og regnskapsfunksjonene er det vurdert at risikoen ved å gjennomføre en 
samordning samlet sett ses på som høyere enn de økonomiske effekter man kan ta ut av 
prosjektet. Administrerende direktør i Helse Nord RHF vil derfor innstille på at man 
effektiviserer innenfor dagens desentrale organisasjon. Det stilles dog vesentlige krav ved en 
slik organisering knyttet til en målrettet kvalitetsutvikling innen områdene. Det understrekes 
også at de kvalitative kravene til fremtidige organisasjoner er identiske uavhengig av hvilken 
organisasjonsform som velges. Administrasjonen i Helse Nord RHF har sett det som uaktuelt 
å velge ulike organisasjonsformer for funksjonene lønn og regnskap.  

                                                 
12 Totale driftskostnader før tap og avskrivninger – hentet fra foreløpig regnskap 2003  
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Organisering 
I prosjektets behandling av organisasjonsformer ble følgende utviklingsmodell lagt til grunn:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedprinsippet i denne modellen er at man gjennomgår og effektiviserer egne 
organisasjoner og prosesser før det er aktuelt å vurdere outsourcing av utvalgte prosesser/hele 
avdelinger. Ved en direkte outsourcing av fragmenterte prosesser er det en stor utfordring å 
følge opp og finne ønsket nivå for de tjenester som sources ut, samtidig som en 
effektiviseringsgevinst fort kan gå i ekstern leverandørs favør.  
 
Gjennom prosjektperioden ble det klart at det knapt finnes standardiserte prosesser på tvers av 
foretakene i Helse Nord RHF. Vi anser det derfor uheldig å direkte outsource noen av de 
tjenestene vi har vurdert slik de i dag fungerer. Det vil være aktuelt å vurdere outsourcing på 
et senere tidspunkt.  
 
I tillegg til sourcingmuligheter vurderte prosjektet følgende alternativer:  
 
 Eget helseforetak  
 Avdeling under eksisterende helseforetak  
 Avdeling under RHF 
 Aksjeselskap  

 
Styringsgruppens innstilling 
Dersom styret i Helse Nord RHF ønsker samling av ytterligere områder enn IT, er det ingen 
entydige signaler fra styringsgruppen på om dette bør være AS eller ikke. Det er dog enighet 
om at en eventuell fremtidig organisasjon skal organiseres under RHF (avdeling under RHF 
eller AS eid av RHF). Det presiseres fra fagforeningen at de ikke ønsker disse områdene 
organisert som AS.  
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• Felles ledelse

• Budsjettfokus
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Øvrige momenter  
Styringsgruppen formulerte i sitt siste møte følgende generelle kommentarer:  
 
 Det kan synes som om sammensetningen av prosjektgruppene ikke har vært 

hensiktsmessig. Ved eventuelle videre utredninger må dette tas hensyn til, og 
sammensetningen endres.  

 I flere av prosjektene, samt flere av representantene i styringsgruppen, etterlyses et 
sterkere RHF. Det er uttalt et helt klart ønske om en videre drøfting av RHFs rolle i 
forhold til HFene.  

 Det forutsettes at arbeidstakerorganisasjonene/tillitsvalgte følger de prosesser og 
utredninger som følger av styrets vedtak. 

 

Videre fremdrift i stab- og støtteprosjektet  
Følgende vil være momenter i den videre fremdriften for stab- og støtteprosjektet.  
 

Delprosjekt IT 
For videre fremdrift i delprosjekt IT må følgende igangsettes og gjennomføres:  
 
 Etablere ny prosjektgruppe og styringsgruppe, hensyntatt de innspill som har kommet i 

løpet av prosjektprosessen, der man særlig etterlyser brukerperspektivet i prosjektgruppen.  
 Videre utredning av alternativ A – felles driftsenhet. Denne utredningen skal avklare 

omfanget av ny enhet, ansvarsforhold mellom den nye enheten, foretakene og RHF, 
ytterligere konkretisering av gevinstområdene, samt en helhetlig gjennomgang av 
kostnadene ved å etablere den nye enheten.  

 Rapportere til styret i desember 2004. 
 
En rekke IT-investeringer må gjennomføres, både som en forutsetning for å få den nye 
enheten på plass, men også for å følge utviklingen lagt i IT-strategien for Helse Nord RHF. 
Disse investeringene igangsettes delvis i 2004, for videre utvikling i 2005. Dette beskrives 
nærmere i avsnittet om budsjett.  

Delprosjekt innkjøp 
For videre fremdrift i delprosjekt innkjøp må følgende igangsettes og gjennomføres: 
 
 Definere lokalisering av den nye prosjektenheten.  
 Definere nærmere ansvarsforholdene mellom RHF, den nye prosjektenheten, foretakene 

og HINAS.  
 Vitalisere innkjøpsforum ved frikjøp av innkjøpslederne. Starte uttak av de gevinster som 

er skissert.  
 Utlyse stillinger og tilsette to personer. 

 
Ift fremdrift tar man sikte på å ha opprettet den nye enheten innen Q1 2005. De øvrige 
områdene innen delprosjekt innkjøp iverksettes rett i etterkant av sommerferien 2004.  
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Delprosjekt lønn og regnskap 
Hovedansvar for uttak av gevinster vil være knyttet til hvert enkelt helseforetak. Det er dog 
vesentlig at RHF gjennom en sterk koordinering og utvikling sikrer at foretakene har 
samordnete prosesser, policyer og parameterbruk, både innen lønn og regnskap.  
 
Det vil bli diskutert i Helse Nord RHF hvordan man best organiserer arbeidet med å oppnå de 
overgripende momentene som er satt som krav ved en fortsatt desentralisert organisering. Noe 
av arbeidet er naturlig å knytte til eksisterende forum, men dersom det er mer hensiktsmessig 
vil det opprettes egne prosjektgrupper for gjennomføringen.  
 
Det er av vesentlig betydning at regnskap og lønn ses i sammenheng og at 
prosessforbedringer, parameterbruk i systemene, etc. gjøres enhetlig på tvers av disse to 
funksjonene, og på tvers av de fem foretakene som er involvert.  
 
For å sikre tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet avsettes en gitt sum til 
konsulentbistand, samt en sum for frikjøp/vikarinnleie, slik at man er sikret tilstrekkelig 
bistand fra helseforetakene.  

Lokalisering  
Forslag til lokalisering for nye enheter for innkjøp og IT vil fremmes styret i Helse Nord RHF 
i styremøtet i august. Allerede eksisterende kompetanse innen funksjonsområdet, samt stedets 
tilgang til kvalifisert personale, vil være vesentlige premisser for lokalisering der nye enheter 
skal etableres.  

Øvrige momenter i det videre arbeidet 
For i regnskap, lønn og IT må det utarbeides mandater for det arbeidet som skal 
gjennomføres. Det er vesentlig betydning at man innen alle prosjekter viderefører det arbeidet 
som er igangsatt knyttet til gevinstvurderinger, og at man parallelt utvikler systemer og 
metodikker for oppfølgingen av gevinstrealiseringen. Oppfølgingsmekanismer og måleformer 
skal utvikles for hver enkelt enhet, også for de desentrale lønn- og regnskapsfunksjonene. 
 
Gjennomføringen av prosjektet har vært organisasjonsmessig krevende og tydeliggjør en 
rekke problemstillinger av allmenn karakter når store virksomheter skal samordne strategier 
og organisasjonsmessige løsninger. Gjennomføringen av arbeidet vil bli evaluert tidlig på 
høsten 2004, for ytterligere å dyktiggjøre den samlede organisasjonen på gjennomføring av 
slike prosjekter. Styret vil bli orientert om evalueringen.  
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Budsjett  
Følgende utgifter vil være knyttet til det videre løpet innenfor de ulike delprosjektene.  
 

2004 2005
Momenter Drift Investering Drift Investering Kommentar 

Innkjøp 
Rekruttering to personer 200 000 Bruk av eksternt firma 
Frikjøp innkjøpslederne 400 000 Kostnad 2005 trekkes fra foretakene
Utgifter to ansatte 2 000 000 Løpende kostnad fra 2005 

Investering kontor/teknisk utstyr 200 000

Prosjekt regnskap/lønn 
Alternative kom.kanaler lønn 200 000
Scannerløsning/elektronisk att. 500 000
Konsulentleie 1 300 000 700 000
Frikjøp interne ressurser/vikarutg. 750 000 750 000 Innkluderer også intern opplæring 

IT
Konsulentutgifter 1 300 000
Dekke vikarutgifter 400 000

IT-investeringer 10 900 000 35 000 000 Egen investeringssak til styret 
(2005 investeringen)

Sum 4550000 11400000 3450000 35 200 000  
 
Samlet kostnader til gjennomføring av de forslag administrerende direktør gir styret i Helse 
Nord RHF er anslått til å være 8 millioner kroner, fordelt med 4, 55 millioner for 2004 og 
3,45 millioner for 2005. Videre driftsutgifter er anslått til 2 millioner per år fra 2006.  
 
I tillegg kommer investeringer knyttet til prosjekt lønn/regnskap med 500 000 og investering 
for innkjøpsprosjektet med 200 000 i 2005.  
 
Jfr. sak 44/2004 vil selve bevilgning til implementering fremmes i egen sak til styret høsten 
2004.  
 
Ved vedtak om felles drift av felles IT-systemer i regionen, er det behov for investeringer på 
12 millioner i 2004 og 35 millioner i 2005. Dette er investeringer som i hovedsak ville vært 
påkrevd ved videreføring av dagens organisasjon, men da i helseforetakenes 
investeringsbudsjett, og med mulighet til å strekke det mer ut i tid.  
 
For 2004 er investering IT gjengitt i styresak 44/2004. Denne investeringen vil avstedkomme 
driftsavtale på 2 millioner årlig. Denne summen er ikke inkludert i driftsutgiftene for stab- og 
støtte, men de er dekket inn i nevnte styresak.  
 
For 2005 er disse midlene foreløpig inkludert i beløpet ”til styrets disposisjon”, slik det 
kommer frem av styresak 44/2004 Budsjett 2005 – premisser for drift og investeringer. 
Endelig vedtak knyttet til denne investeringen følger ny IT-utredning som legges frem for 
styret i desember 2004. Implementeringskostnader ved ny IT-organisering er ikke inkludert i 
det skisserte budsjettet. Dette vil følge av den videre utredningen av IT-organiseringen.  
 
Det er innen hvert gevinstområde angitt netto gevinster. Med unntak av IT-prosjektet vil de 
summer som her angis som nødvendig for videre implementering og utredninger ikke komme 
til fratrekk på netto gevinster, da det allerede er tatt høyde for fratrekk høyere enn det som har 
vist seg nødvendig.  
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Øvrige områder  
Styret i Helse Nord RHF ba Helse Nord RHF om å utvikle dekkende nøkkeltall for øvrige 
stab- og støttefunksjoner i ikke-medisinske områder.  
 
Vi har ikke hatt mulighet til å gå tilstrekkelig i dybden av dette, og vi kan dessverre ikke legge 
frem de ønskede nøkkeltall. Vi har gjort overordnede vurderinger av områdene skrivestuer, 
kantinedrift, samt en helhetlig gjennomgang av logistikk (herunder behandlingshjelpemidler, 
medisiner og pasienttrafikk), og ser at dette er områder hvor man kan hente vesentlige 
gevinster. Vi ønsker derfor at dette er områder som skal utredes videre.   
 
Foretaksdirektørene i Helse Nord RHF ønsker at det gjennomføres en evaluering av stab- og 
støtteprosjektet så langt, før man igangsetter utredninger og endringer for nye områder. Denne 
evalueringen vil i hovedsak være knyttet til prosessen for gjennomføring og da særlig 
sammensetning av prosjektgruppene, samt de tidsrammer som er lagt for prosjektet.  
 
Etter endt evaluering vil videre utredninger rundt nevnte områdene iverksettes. I forhold til de 
tiltak som er igangsatt ved foretakene, er de rapportert administrasjonen i Helse Nord. 
Summen av skissert innsparingspotensial er rapportert i sak 45/2004.  
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Vedtak fra styrene i helseforetakene  
Styrevedtak for Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
blir her presentert. Styrevedtak fra de øvrige foretakene vil bli fremlagt for styret i Helse Nord 
RHF ved behandling av saken.  

Helse Finnmark HF 
Følgende vedtak er hentet fra protokoll fra styremøtet i Helse Finnmark HF 10. juni 2004.  
 
Sak 26/2004 Stab/støtte prosjekt Helse Nord RHF 
 
Tilrådning: Styret inviteres til å fatte beslutninger basert på høringsdokument /hovedrapport 
fra Helse Nord RHF om stabs/støttefunksjoner (vedlagt), høringsuttalelse fra Helse Finnmark 
HF (behandles på ledermøte 7. juni 2004) og protokoll fra drøftingsmøte (behandles 8. juni 
2004). 
 
Vedtak: 
 
1. Styret tilslutter seg direktørens fremlagte høringsuttalelse.  
2. Dersom det mot formodning skulle bli sentraliserte løsninger, formoder styret at disse 

fordeles mellom fylkene. 
3. Styret ber om at ved framtidige prosjekter i Helse Nord med strategiske betydning for 

HFene etableres styringsgruppe bestående av administrerende direktører i helseforetakene. 
 
Høringsuttalelse: 
Da vedtaket knytter seg til direktørens fremlagte høringsuttalelse gjengis den her i sin helhet.  

Generelt 
Helse Finnmark HF vil avgi en kortfattet og overordnet vurdering av de anbefalte tiltak i stab- 
støtteprosjektet. 
 
Generelt kan det synes som om Helse Nord gruppen samlet sett bruker relativt lite ressurser 
på sine støttefunksjoner både sammenlignet med de andre helseregionene og ikke minst 
sammenlignet med annen type virksomhet av vår størrelse og kompleksitet.  De økonomiske 
beregningene viser derfor også at mulige kostnadsreduksjoner innenfor de beskrevne områder 
er overraskende små. 
 
Derimot vil åpenbart kvalitet og tilgjengelighet til de aktuelle støttefunksjonene kunne bli 
vesentlig bedre ved en regional standardisering og samordning.  I valg av videre strategi og 
tiltak, bør en derfor balansere mellom regional samordning og styring og kravet til lokal 
kompetanse og tilstedeværelse.  Det er videre åpenbart at noen tjenester kan og bør 
sentraliseres.  Ved en slik sentralisering bør en forsøke å fordele funksjoner til 
områder/virksomheter med naturlige fortrinn – tilgang på kompetanse, lave kostnader, etc.  
Det vil være demotiverende for den videre prosessen dersom kun ett fagmiljø/lokalisasjon får 
tildelt alle fellesoppgaver. 
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IKT 
Innenfor IKT er det skissert 3 alternative modeller.  Helse Finnmark HF vil sterkt fraråde 
modell NIT-C.  Dette skyldes først og fremst vurderingen av risikobildet, og IT er et for viktig 
strategisk og operativt virkemiddel til at en bør gamble på en slik løsning.  Ut fra samme 
vurdering vil Helse Finnmark HF anbefale modell NIT-A, som gir muligheter til en gradvis 
utvikling av samarbeid, samordning og standardisering.  En behovsstyrt gradvis samordning 
gir normalt de beste resultater. Vi tror at en sentralstyrt prosess ikke vil makte å ivareta 
klinikkenes behov på kort og mellomlang sikt.  
 
Helse Finnmark består av 14 ulike institusjoner spredt geografisk over hele Finnmark. 
IT-avdelingen består av 7 ansatte og er organisert som én enhet fordelt på 3 ansatte ved 
klinikk Kirkenes og 4 ved klinikk Hammerfest. 
 
Foretaket er inne i en betydelig omstillings- og nedbemanningsperiode som følge av store 
underskudd de senere år og er pålagt et innsparingskrav i størrelsesorden 125 mill. kroner 
over de neste to årene. Som et ledd i innsparingstiltakene skal innføring av EPJ og 
arbeidsplansystem være prosjekter som gir en betydelig gevinstrealisering. 
 
Forutsetningene for å nå målet er at it-infrastrukturen er på plass og stabil. Man har et 
pågående prosjekt der en samordner infrastrukturen med UNN som på sikt vil gi Helse 
Finnmark en forutsigbar og stabil it-tjeneste. Samordningen tar utgangspunkt i de behovene 
man ser utspinner seg i klinikkene.  Det legges opp til felles teknologisk plattform, felles 
basissystemer og felles pasientregister.  Den største hindringen for å få til en slik løsning er 
for tiden knyttet til mangel på kapasitet og stabilitet i det offentlige telenettet og mangel på 
bredbåndskapasitet.   
 
Sentralisert drift av IT-løsninger er nødvendig for å imøtekomme kravene til oppetid og 
døgnkontinuerlig tilgjengelighet.  Siden Nasjonalt helsenett vil bli driftet med utgangspunkt i 
nåværende Nord-norsk helsenett, vil det være betydelige synergier ved samlokalisering av 
driftsmiljøene for helsenettet og driften av IT-løsningene i Helse Nord.  For Helse Finnmark 
HF vil det være åpenbare fordeler med en samordnet drift av IT-infrastrukturen (nettverk og 
serverpark) og driftskritiske applikasjoner. 
 
Helse Finnmark HF vil også peke på behovet for å ha muligheten til på selvstendig grunnlag å 
kunne utnytte IT som et strategisk virkemiddel.  Dette betyr at foretaket bør besitte nødvendig 
IT-kompetanse til å utvikle virksomheten i tråd med krav, forutsetninger og 
rammebetingelser.  Videre er det viktig å være klar over og ha innsikt i behovet for lokal 
bestillerkompetanse og brukerstøtte. 

Lønn, regnskap og innkjøp 
Helse Finnmark HF besvarer disse områdene under ett.  Disse områdene har sammenlignet 
med IT en klart mindre strategisk dimensjon, og her vil kostnader/besparelser i forhold til 
kvalitet på tjenesten være avgjørende for våre vurderinger.   
 
Det må her tas i betraktning at Helse Finnmark allerede gjennomfører en omfattende 
effektivisering av disse funksjonene. Det gjør at mulige innsparinger ved ytterligere 
sentralisering for vårt vedkommende er vesentlig mindre.  
 
Arbeidsgruppenes vurderinger er videre basert på hypoteser og estimat. De økonomiske 
gevinstene er derfor usikre.  
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Innenfor regnskap og lønn er potensialet først og fremst knyttet til standardisering av verktøy 
og utnyttelse av elektroniske systemer; arbeidsplan, fakturascanning, etc. De resterende 
oppgavene bør løses lokalt for å ivareta nærheten til tjenesten.  
 
Innenfor innkjøp er mye av innsparingspotenisalet knyttet til HINAS, og er uavhengig av 
Helse Nords organisering. Både HINAS, LIS-samarbeid og de etablerte felles anbud gjør at 
det synes unødvendig å bygge opp nok et ledd.  Foretakene må samarbeide strukturert for å 
utnytte mulighetene til felles avtaler og innkjøp, og redusere antall varianter av utstyr og 
produkter for dermed å redusere kostnadene ved anskaffelser og drift/vedlikehold.  Dette kan 
gjennomføres ved begge alternative modeller. 

Organisasjonsmodell 
Den enkleste og raskeste modellen vil være å realisere fellestjenestene som en enhet 
(avdeling) underlagt RHFet.  Prinsipielt bør en imidlertid være svært tilbakeholden med å 
legge driftsoppgaver til RHFet.  Denne rollen vil i noen grad stå i motstrid til den rolle og de 
oppgaver RHFet er tillagt.   
 
Realisering av fellestjenester bør i størst mulig grad skje gjennom eksisterende foretak, som 
allerede har en stab og som kjenner de konkrete driftsutfordringene. Med dette unngår en også 
unødige oppsigelser.  

Universitetssykehuset Nord-Norge  
Følgende vedtak er hentet fra protokoll fra styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge, 
16. juni 2004.   
 
Sak 28/04 Høringsuttalelse - stab- og støtteprosjekt 
Utdelt i møtet: Brev av 07.06.04 fra Nevrokirurgisk avdeling v/ avdelingsoverlege Tor 
Ingebrigtsen: Organisering av IT-tjenestene i Helse Nord - høringsuttalelse fra Nevrokirurgisk 
avdeling (Vedlegg 3) 
 
Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge slutter seg til de synspunkter som 

fremkommer i saksfremlegget fra direktøren og høringsuttalelse fra UNN oversendt Helse 
Nord, datert 04.06.04.  

2. Styret anbefaler en IT-løsning som innebærer valg og nærmere utredning av modell NIT-
A. 

3. Styret vil beklage de korte høringsfristene. 
 
Direktøren trakk sitt forslag til vedtak. 
 
Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge påpeker at standardiserbare 

høyvolumtjenester krever en annen organisatorisk løsning enn spesialiserte medisinske 
støttetjenester. Styret slutter seg derfor til en IT-løsning som innebærer valg og nærmere 
utredning av modell NIT-A. 

2. Styret slutter seg i fagutredning regnskap til alternativ 1 og i fagutredning lønn til 
alternativ 1, som går for desentraliserte løsninger, men med krav til forsterket innsats til 
effektivisering og standardisering. 
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3. Styret anbefaler alternativ 2 mht. fagutredning innkjøp, det vil si en desentralisert 

samarbeidsmodell. 
 
Enstemmig vedtatt 

Helgelandssykehuset HF 
Følgende vedtak er hentet fra protokoll fra styremøte ved Helgelandssykehuset HF, 14. juni 
2004.  
 
27/2004: Stab/støtteprosjektet i RHF – høringsuttalelse. 
 
Vedtak:  
Styret i Helgelandssykehuset HF støtter hovedtrekkene i den framlagte høringsuttalelsen fra 
foretaksdirektøren, men tar ikke stilling til konkurranseutsetting i dette prosjektet. 
Dersom endringer av disse funksjonene skal finne sted må det gi en mer kostnadseffektiv 
løsning enn det beste praksis gir i eksisterende modell. 
 
Høringsuttalelse 
Da vedtaket knytter seg til direktørens fremlagte høringsuttalelse gjengis den i sin helhet.  
 
Overordnet perspektiv 

 
Helgelandssykehuset HF har vært ett av helseforetakene som aktivt har støttet behovet for 
felles regionale løsninger i Helse Nord RHF. Dette for å oppnå stordriftsfordeler, reduserte 
kostnader, tilfredsstillende kvalitet og mulighet for helseforetakene til å kunne fokusere på 
kjernevirksomheten – pasientbehandlingen. 
 
Foretaksreformen har på noen områder ført til en motsatt utvikling. Nye oppgaver har blitt 
delegert ut til helseforetakene som har ført til merarbeid både for ledelse, stab og klinikk: 
Styresekretariat, regnskapslov, arbeidsgiverrolle, lønnsforhandling, gjestepasienter, 
ambulanser, bygg og eiendom, innkjøp, behandlingshjelpemidler, transportkontor og ulike 
prosjekt. 
 
En del av disse områdene – for eksempel behandlingshjelpemidler og transportkontor – hadde 
sannsynligvis gitt positive effekter ved å etablere disse som felles regionale løsninger slik vi 
har hevdet i tidligere høringsrunder. Det er opplagt enklere å sentralisere helt nye oppgaver 
framfor oppgaver som allerede er desentralisert. Det er imidlertid synspunkter som ikke har 
blitt vektlagt.  
 
Derfor er det et tankekors for oss alle at innarbeidede oppgaver i helseforetakene som IT, 
innkjøp, regnskap og lønn (ikke personal) nå har fått dette fokuset. Det kan derfor være 
vanskelig å se en helhetlig regional strategi i dette arbeidet for å finne gode fellesløsninger og 
reduserte kostnader. 
 
Det å flytte geografisk etablerte funksjoner har sin pris som må tas med i analysen. Det dreier 
seg om flytting av folks jobber, og således en dyp inngripen i enkeltmenneskers liv. Videre er 
det bygget opp infrastruktur, kommunikasjonskanaler, samarbeidsformer og kompetanse som 
for en del helseforetak fungerer svært godt. 
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Helgelandssykehuset HF har forsøkt å ta initiativ og iverksatt tiltak for å redusere kostnader 
som kunne vært gode bidrag også inn i en regional løsningsstrategi: Det første helseforetaket i 
Norge med elektronisk fakturahåndtering (se senere) og det første helseforetaket i Norge med 
kontortjenesten på nett. Denne bruk av teknologi kombinert med outsourcing har imidlertid 
fått lav oppmerksomhet på RHF-nivå.  
 
Helgelandssykehuset HF erkjenner at foretaksgruppen står ovenfor økonomiske utfordringer 
som krever til dels radikale løsninger. Imidlertid må kriteriene for nye samordnete løsninger 
være entydige: 
 
 Samordning som gir betydelige reduserte kostnader uten å gi redusert kvalitet. 
 Samordning som gir vesentlig høgere kvalitet uten å gi økte kostnader. 
 Samordning som innebærer høg risiko og lav gevinst bør resultere i alternativ 

forbedringsstrategi. 
 
Ulike delområder 
Det er relativt store forskjeller i de ulike delområdene som har blitt utredet og måten 
arbeidsgruppene har besvart mandatet på.  
 
 IT er det desidert tyngste området hva angår årsverk, drifts- og investeringskostnader. Det 

er betydelige forskjeller mellom helseforetakene (7 av 10 årsverk i Bodø og Tromsø). 
Ulike sentraliserte organisasjonsmodeller er vurdert (modell A, B og C), men det er ingen 
klar kobling mellom modeller og evt. reduserte kostnader. I stedet er gevinster bl.a. 
knyttet til bedre innkjøpsavtaler oppsummert. 

 
 Innkjøp har relativt lavt antall årsverk med lave drifts- og investeringskostnader (lager 

ikke medtatt). Det er også her betydelige forskjeller mellom helseforetakene (Helgeland 
har lavest bemanning). To modeller er vurdert (alternativ 1 og 2), men det er ingen 
kobling mellom modeller og evt. reduserte kostnader. I stedet er alt av gevinster knyttet til 
bedre innkjøpsavtaler også her. 

 
 Regnskap og lønn (pluss økonomi) har til sammen nesten like mange årsverk som IT, men 

med lave drifts- og investeringskostnader. Det er også her forskjeller mellom 
helseforetakene (Helgeland har lavest bemanning). To modeller er vurdert (alternativ 1 og 
2), og det er etablert en klar kobling mellom modeller og evt. reduserte kostnader. Disse to 
arbeidsgruppene er i praksis de eneste som har besvart mandatet lojalt. 

 
Delområde IT 
Helgelandssykehuset HF støtter hovedtrekkene i styringsgruppens flertallsanbefaling i 
hovedrapporten med følgende presiseringer: 
 
 Etablering av Nordnorsk Helsenett (NH) – først som IKS (interkommunalt selskap i 2000 

eid av de tre nordnorske fylkeskommunene) og deretter som AS (aksjeselskap i 2002 100 
% eid av Helse Nord RHF) – hadde sitt utspring som en ordinær avdeling ved 
RITØ/Nasjonalt Senter for Telemedisin. Erfaringene med denne etableringen – med egen 
selskapsform, klare ansvarsområder og økonomi – har vært såpass positive at det burde ha 
vært trukket inn som et viktig erfaringsgrunnlag i vurderingen av den framtidige IT-
organiseringen. Det er ikke tilstrekkelig ivaretatt. NHs suksess resulterer nå i at selskapet 
vil nå få en sentral rolle i Nasjonalt Helsenett AS. 
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 Helse Nord RHF, helseforetakene og IT-lederne har fokusert på å identifisere og 

gjennomføre konkrete prosjekt som kan bidra til større samordning og stordriftsfordeler, 
for eksempel AGRESSO (felles økonomisystem, sentralisert drift, outsourcet). Det er pekt 
på – uavhengig av framtidig organisering – behovet for felles og sentraliserte løsninger for 
DIPS (pasientdatasystem) og PACS (røntgenbildesystem) som vesentlige suksessfaktorer 
for å bidra til større effektivitet, sikkerhet og samhandling i regionen. Dette forutsetter en 
sterkere målretting av begrensede investeringsrammer i felles infrastruktur, sentralisert 
drift og tilstrekkelig linjekapasitet kombinert med en felles driftsorganisasjon. Dette er et 
trema som er lite fokusert i den foreliggende utredningen, herunder økonomiske 
konsekvenser og antatt behov for driftspersonell lokalt.  

 
 Løftet fram mot nye fellesløsninger vil bli en tung prosess både hva angår risiko og 

økonomi. En egen og dedikert driftsorganisasjon på ett sted i Nord-Norge vil være en 
forutsetning. Problemstillingen er om dette løftet løses best i samarbeid med en 
profesjonell og privat driftsaktør – gjennom anbudsprosess eller gjennom partneravtaler i 
et felles selskap. Dermed kan risiko og økonomi spres på andre som har dette som 
kjernevirksomhet. I prosjektarbeidet til nå er det lagt en forutsetning som de fleste har 
adoptert, men som er høyst diskutabel: Først må vi rydde i eget hus før vi risikerer 
fallgruvene i en anbudsprosess. Spørsmålet er heller om ikke en profesjonell aktør kunne 
gjort denne jobben relativt billigere og raskere enn vi selv. Erfaringen fra andre 
virksomheter tilsier at spørsmålet er høyst relevant.    

 
Delområde innkjøp 
Helgelandssykehuset HF støtter hovedtrekkene i styringsgruppens flertallsanbefaling i 
hovedrapporten med følgende presiseringer: 
 
 Strategisk ansvar for innkjøp og anbud skal legges til Helse Nord RHF, dvs. lokalisert til 

Bodø. Dette må ikke bety at det dette ansvaret primært løses ved å øke antall årsverk, men 
at det vurderes å effektivisere egen virksomhet slik at denne funksjonen kan innpasses. En 
økning av kapasiteten må uansett være betinget av et redusert ressursbehov i 
helseforetakene. Helgeland har lavest bemanning og kun en stilling innenfor 
innkjøpsområdet som vil bli beholdt.  

 
 Samarbeidet med den felles innkjøpssentralen i Vadsø vil bli sentralt og det er viktig å få 

tydeliggjort ansvarsområdet til enheten i Vadsø. I forlengelsen av dette er det viktig at det 
blir klare grensesnitt mellom Vadsø og Bodø slik at unødvendig overlapping og 
dobbelarbeid unngås. 

 
Delområdene regnskap og lønn 
Styringsgruppen var delt på midten på disse to områdene som ble behandlet under ett. Fire 
ønsket en sentralisert løsning (tre fra RHF og en ekstern) og fire ønsket å effektivisere dagens 
løsning (UNN, Helgelandssykehuset og to ansatterepresentanter). Helgelandssykehuset HF 
støtter forslaget om å effektivisere dagens løsning framfor sentralisering med utgangspunkt i 
følgende begrunnelse: 
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 Undersøkelser i private virksomheter viser at omlag 4 % av antall ansatte arbeider i 

økonomifunksjonen. Beste praksis er 1,6 %. I Helgelandssykehuset HF og andre 
helseforetak er tallet rundt 0,8 %. Dette framkommer i underlagsmaterialet fra 
konsulentfirmaet Deloitte. Prosjektet viser derfor at sentralisering av regnskap bare gir en 
usikker nettogevinst på 1-1,5 mill. og lønn bare 2-3 mill. Mao. stor risiko og lav gevinst. 
Ved å ta tak i for eksempel behandlingshjelpemidler er den årlige gevinsten 3,1 mill. Det 
er også grunn til å tro at nettogevinsten er overvurdert (for eksempel ikke medtatt 
husleieutgifter til en sentralisert enhet). 

 
 Helgelandssykehuset HF har en relativt lav bemanning på økonomi/regnskap/lønn (se 

tabell neste side). Dette med utgangspunkt i klare styringssignal om at det administrative 
apparatet ikke skal bygges opp selv med økt ansvarsområde og flere oppgaver. 
Revisjonsrapporter har påpekt at det er lite ressurser i Helgelandssykehuset HF, men 
helseforetaket har ikke hatt noe dårligere kvalitet på arbeidet enn andre helseforetak. 
Ovenstående gevinstanslag er en mulig og gjennomsnittlig gevinst for Helse Nord RHF 
samlet. En sentralisert enhet må derfor dokumentere betydelig lavere kostnader til samme 
kvalitet skal en slik løsning være akseptabel også for Helgelandssykehuset. Dette er ikke 
påvist så langt. Det innebærer et tydelig krav til å få på plass effekter av både beste praksis 
og stordriftsfordeler. En økt kostnad med begrunnelse i kvalitetsheving er ikke 
tilstrekkelig. 

 
 Helgelandssykehuset HF har klart å holde bemanningen på et relativt lavt nivå. Dette til 

tross for at økonomiavdelingen har hatt tunge oppgaver i omleggingen til regnskapsloven, 
innføringen av nytt økonomisystem (AGRESSO) og endret versjon av lønnssystemet 
(NLP). En viktig årsak til dette er at helseforetaket tidlig tok grep på å samordne 
økonomfunksjonen internt i helseforetaket parallelt med evnen til å ta i bruk ny teknologi 
for å effektivisere administrasjon og fakturaflyt. Denne forbedringsstrategien (se 
illustrasjon neste side) har som nevnt innledningsvis, fått liten oppmerksomhet hos Helse 
Nord RHF. Samtidig må det reises spørsmål om foretaksgruppen kunne ha hentet ut 
ytterligere effekter ved sterkere eierstyring på standardisering av kodeplaner i 
lønnssystem, kontoplan i økonomisystem, rutiner osv. noe som bare så vidt drøftes nederst 
på side 15 i hovedrapporten. En annen problemstilling er om prioriteringen av et tungt og 
kompleks arbeidsplansystem burde vært prioritert foran et helt nytt lønnssystem.   
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Helse Nord RHF 2004 Årsverk foretaksstab
Stabsammenligning Økonomi Regnskap Lønn Sum 
Helgelandssykehuset HF 3,6 5,1 4,0 12,7
Hålogalandssykehuset HF 6,7 9,1 6,5 22,3
Helse Finnmark HF 6,3 7,0 5,5 18,8
Nordlandssykehuset HF 7,4 10,3 10,3 28,0
Universitetssykehuset HF 13,7 14,1 15,2 43,0
Totalt 37,7 45,6 41,5 124,8
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Avslutningsvis 
Innenfor visse områder kan det ligge et gevinstpotensial ved sentralisering for samtlige 
foretak, mens det kan foreligge et tapspotensial for et eller flere foretak grunnet høy 
effektivitet. En kan da velge sentralisering eller kostnadsredusering for de med høye 
kostnader. Normalt bør en ikke sentralisere dersom dette ikke gir en mer kostnadseffektiv 
løsning enn det beste praksis gir i eksisterende modell. Kravet bør da være at de minst 
effektive tilpasser seg nivået til de mest effektive.  
 
I de fleste tilfeller hvor sentralisering velges, blir Bodø eller Tromsø valgt som 
lokaliseringssted. Over tid står vi i fare for mangel på goodwill fra de øvrige regioner, ut fra at 
strømmen av økonomiske ressurser, kompetanse og arbeidsplasser går i retning av 
forannevnte byer. Helgelandssykehuset HFs råd er at skal storfamiliefølelsen 
etableres/styrkes, må også andre regioner tilgodesees med å drifte fellesaktiviteter. Dette er 
mulig uten å øke kostnader eller påføre systemet store administrative ulemper. Vårt råd er 
derfor at ved vurdering av lokalisering av eventuelle sentraliserte fellesløsninger så blir andre 
områder enn Bodø og Tromsø seriøst vurdert. Kan økonomisystemet driftes fra Østlandet, er 
det mulig å drifte andre systemer fra andre steder i Nord-Norge. 
 
Større organisatoriske endringer i offentlig sektor har en tendens til å bli mer 
kostnadskrevende enn hva analyser viser. Flyttekostnader, rekrutteringskostnader, 
lønnsøkninger, merforbruk av personell, merforbruk av konsulenter, overtidsbruk, 
reisekostnader, fraværskostnader osv. bør derfor nøye overveies, og gode sikkerhetsmarginer 
bør innarbeides i analysene før beslutninger fattes. 
 
 
Mo i Rana, 07.06.04 
 
Jan Erik Furunes 
Foretaksdirektør 
Helgelandssykehuset HF 
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Sammendrag høringsuttalelser stab/støtteprosjektet 
Det følgende er en sammenstilling av de høringsuttalelsene som er gitt i forbindelse med stab-
/støtteprosjektet. Fullstendige høringsuttalelser følger saken som utrykt vedlegg. Noen av 
foretaksstyrene henviser til direktørs høringsuttalelse/saksfremlegg i sine vedtak, og de er da 
gjengitt i sin helhet i foregående avsnitt. De gjengis likevel i sammendrag over alle 
høringsuttalelser.  
 
Følgende instanser har levert høringsuttalelse:  
 
 Helse Finnmark HF, direktørens høringsuttalelse  
 Universitetssykehuset i Nord-Norge, direktørens høringsuttalelse 
 Hålogalandssykehuset HF, direktørens høringsuttalelse  
 Nordlandssykehuset HF, direktørens høringsuttalelse  
 Helgelandssykehuset HF, direktørens høringsuttalelse 
 LO stat  
 YS  
 Tekna, UNN  
 Siviløkonomene, NLSH  
 Den norske lægeforening, regionsutvalg nord   

 
Helse Finnmark HFs høringsuttalelse kan oppsummeres som følger:  
Det økonomiske innsparingspotensialet er lite, men derimot er det åpenbart at kvalitet og 
tilgjengelighet til de aktuelle støttefunksjonene kunne bli vesentlig bedre ved en regional 
standardisering og samordning.  
 
Sentralisert drift av IT-løsninger er nødvendig for å imøtekomme kravene til oppetid og 
døgnkontinuerlig tilgjengelighet.  Siden Nasjonalt helsenett vil bli driftet med utgangspunkt i 
nåværende Nord-norsk helsenett, vil det være betydelige synergier ved samlokalisering av 
driftsmiljøene for helsenettet og driften av IT-løsningene i Helse Nord.  For Helse Finnmark 
HF vil det være åpenbare fordeler med en samordnet drift av IT-infrastrukturen (nettverk og 
serverpark) og driftskritiske applikasjoner. 
 
Innenfor regnskap og lønn er potensialet først og fremst knyttet til standardisering av verktøy 
og utnyttelse av elektroniske systemer; arbeidsplan, fakturascanning, etc. De resterende 
oppgavene bør løses lokalt for å ivareta nærheten til tjenesten.  
 
Innenfor innkjøp er mye av innsparingspotenisalet knyttet til HINAS, og er uavhengig av 
Helse Nords organisering. Både HINAS, LIS-samarbeid og de etablerte felles anbud gjør at 
det synes unødvendig å bygge opp nok et ledd.  Foretakene må samarbeide strukturert for å 
utnytte mulighetene til felles avtaler og innkjøp, og redusere antall varianter av utstyr og 
produkter for dermed å redusere kostnadene ved anskaffelser og drift/vedlikehold.  Dette kan 
gjennomføres ved begge alternative modeller. 
 
Den enkleste og raskeste modellen vil være å realisere fellestjenestene som en enhet 
(avdeling) underlagt RHFet.  Prinsipielt bør en imidlertid være svært tilbakeholden med å 
legge driftsoppgaver til RHFet.  Denne rollen vil i noen grad stå i motstrid til den rolle og de 
oppgaver RHFet er tillagt.   
 
Realisering av fellestjenester bør i størst mulig grad skje gjennom eksisterende foretak, som 
allerede har en stab og som kjenner de konkrete driftsutfordringene. Med dette unngår en også 
unødige oppsigelser.  
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Universitetssykehuset i Nord-Norge gir følgende konklusjon i sin høringsuttalelse:  
 
 Grunnlaget for prosjektet – behovet for innsparing – synes å være borte. 
 Prosessen har vært meget dårlig gjennomført og det er ikke lagt tilstrekkelig vekt på 

innspill og anbefalinger fra fagmiljøene. 
 Det er ikke tatt høyde for kompleksitet, størrelse og de særskilte oppgaver og funksjoner 

som påligger Universitetssykehuset. 
 Det mangler konsekvensanalyse for en rekke vesentlige punkter, også for kostnader knyttet 

til gjennomføring av forslagene.  Uten slike analyser mangler grunnlaget for beslutning. 
 Behovet for IT ressurser i tilknytning til foretakene er undervurdert.  Alternativ NIT-B og 

NIT-C er for UNN helt uakseptable.  Vi anbefaler en nærmere utredning og konkretisering 
av NIT-A. 

 Gevinstpotensialet i forslagene i rapporten er etter vårt syn urealistiske. 
 Generelt er vi svært skeptiske til å trekke ressurser ut fra de enkelte foretak og bygge opp 

sentrale driftsorganisasjoner på RHF nivå. 
 
Nordlandssykehuset HF gir følgende konklusjon i sin høringsuttalelse:  
Nordlandssykehuset er som det går frem av vurderingen, positiv til en omorganisering av 
stab- og støttefunksjonene i Helse Nord. Ved etablering av ny organisasjon er det likevel 
avgjørende viktig for å oppnå løsninger som understøtter kjernefunksjonene på en god måte at 
det etableres klare ansvars- og myndighetsforhold mellom helseforetakene og de nyetablerte 
fellesenhetene. 
 
Oppgaver knyttet til transaksjonsbehandling innenfor lønn og regnskap, driftstjenester 
innenfor IKT og overordnet innkjøpsstrategi innenfor innkjøp vil etter Nordlandssykehuset 
sin vurdering kunne samles i en eller flere felles enheter. 
 
Helglandssykehuset HF høringsuttalelse kan oppsummeres som følger: 
Innen IT støtter helgelandssykehuset HF hovedtrekkene i styringsgruppens fellesanbefaling 
med følgende presiseringer:  
 
 Rapporten skulle ha trukket inn det positive erfaringsgrunnlaget i omdanningen av NNHN 

til eget selskap ved vurdering av selskapsform.  
 Føringer som følge av felles DIPS/PACS er for lite fokusert på i utredningen.  
 Mener at forutsetningen om at outsorcing krever å rydde i eget hus først, slik prosjektet har 

lagt til grunn, er høyst diskutabel.  
 
Innen delområde innkjøp støtter Helgelandssykehuset HF hovedtrekkene i styringsgruppens 
flertallsanbefaling, med følgende presiseringer:  
 
 Helse Nord RHF bør effektivisere egen virksomhet slik at innkjøpsfunksjonen passes inn i 

eksisterende bemanning. En ev. økning i kapasitet må uansett være betinget av et redusert 
ressursbehov i helseforetakene.  

 Man må tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom RHF og HINAS.  
 
Helgelandssykehuset ønsker å effektivisere innenfor dagens organisering av lønn- og 
regnskapsfunksjonen. I tillegg etterlyses ytterligere konkretisering av endringskostnader 
knyttet til prosjektet.  
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Hålogalandssykehuset HF gir følgende anbefalinger:  
 
IKT:  
Ideelt sett ønsker Hålogalandssykehuset at det tas sterkere og mer omfattende grep i f t 
utvikling av Helse Nords IKT-organisasjon.  Det synes som om dette er tjenesteområde hvor 
det kan være store synergier og gevinster å hente ved samarbeide med eksterne leverandører.  
Dette kan enten skje ved å selge ut organisasjonen og kjøpe tilbake tjenester eller ved å 
etablere et aksjeselskap og drive tjenesteutvikling i samarbeid med ekstern partner.  HHF 
støtter derfor styringsgruppens innstilling, jfr. rapportens pkt 7.1, men anbefaler at det settes 
stramme krav til videre fremdrift.   
 
Innkjøp:  
Hålogalandssykehuset anbefaler at styringsgruppens innstilling følges, jfr. rapportens pkt 7.2.   
Dette innebærer at det opprettes en samlokalisert konsernenhet på RHF-nivå med ansvar for 
strategisk innkjøpsledelse.  For å ikke utvide stabsfunksjoner i HN RHF i Bodø, kan en slik 
enhet fysisk legges til det foretak der innkjøpskompetansen allerede er høy, f eks UNN.  Vi 
vil samtidig påpeke behovet for en grundig avklaring mellom denne enhetens ansvar og det 
som skal tilligge HINAS i Vadsø, slik at vi ikke oppretter dobbeltfunksjoner. 
 
Regnskap/lønn:  
Innen dette området foreligger ikke noen klar innstilling fra styringsgruppen.   
Hålogalandssykehuset anbefaler at alternativ 2, samordning i et fysisk felles senter velges. En 
forutsetning for dette er at tilstrekkelig faglig lønns-, regnskaps- og analysekompetanse 
beholdes i de enkelte HF. Hålogalandssykehuset anbefaler at et slikt felles senter blir 
lokalisert til Harstad, som har et sterkt økonomifaglig høgskolemiljø, Forsvarets sentrale 
lønnsorganisasjon er lokalisert her, byen ligger midt i helseregionen og derfor sentralt, og 
IKT-messig er infrastrukturen gjennom Nordnorsk helsenett, Forsvaret, og oljemiljøene 
representert f eks ved Statoil av høy kvalitet og redundans. 
 
I tillegg anmoder Hålogalandssykehuset Helse Nord om å vektlegge det prosessuelle 
(saksbehandling i forkant av styrebehandling i Helse Nord) noe sterkere i f m den videre 
utvikling av foretaksgruppen.  
 
LO stat gir følgende sammendrag av sin høringsuttalelse:  
Sykehusene utgjør en viktig del av velferdstilbudet til befolkningen i Nord-Norge, og skal 
levere tjenester som omfatter omsorg, pleie og ivaretakelse av mennesker i kritiske faser. Slik 
skiller de seg fra en rekke andre produksjonsvirksomheter ellers i samfunnet. Kravene til 
kvalitet, sikkerhet, forsvarlighet og nærhet til bruker må derfor sikres i alle ledd, også i 
vurderingen av organisasjonsform for stab- og støttefunksjonene.   
 
LO er sterkt kritisk til kvaliteten i dette prosjektet. Det tidspress vi har beskrevet tidligere i 
uttalelsen kan vi ikke akseptere. Vi advarer derfor mot å foreta en beslutning om samordning 
på bakgrunn av dette arbeidet. Gevinstestimatene er i hovedsak også uavhengig av 
organisasjonsform (jfr. innkjøp), noe som taler sterkt for å beholde dagens organisering. Vi 
ser her bort fra IT, der det fra starten av prosessen har vært underforstått at dette prosjektet 
ensidig skulle utrede ulike former for samordning. 
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Stab- og støtteprosjektet i Helse-Nord er bare ett av mange prosjekt/tiltak de tillitsvalgte har 
måttet forholde seg til ute i helseforetakene. Felles for alle disse prosjektene/tiltakene er at de 
kjøres gjennom i et uakseptabelt høyt tempo. I tillegg opplever vi en kraftig redusering av 
tillitsvalgtressursene i helseforetakene. Samlet bidrar dette i praksis til å frata oss vår 
avtalefestede rett til å uttale oss i saker av betydning for de ansatte og å ivareta våre 
medlemmer på en tilfredsstillende måte. Dersom Helse-Nord er oppriktig i sitt uttalte ønske 
om å ha et godt samarbeide med de tillitsvalgte, må dette gjøres noe med. 
 
I tillegg understreker LO at AS og outsourcing er organisasjonsløsninger de ikke kan godta.  
 
YS gir følgende bemerkninger i sitt høringssvar:  
Etter YS oppfatning er det minimalt av økonomisk gevinst ved å sentralisere tjenestene. 
 
Det interessante er at representantene fra RHF og konsulentene innstiller på en sterkere 
samordning ved å sentralisere de nevnte tjenestene ut fra troen på at en slik sentralisering vil 
gi en større økonomisk gevinst enn ved å beholde og videreutvikle dagens organisering.  
Det virker på YS som om at partene opplever virkeligheten totalt annerledes avhengig av 
hvilke nivå man kommer fra. I utgangspunktet ikke overraskende slik samfunnet har utviklet 
seg i retning av hvor graden av vellykkethet måles i mengden penger. 
 
En sentralisering har ingen betydning for pasientbehandlingen, pasientopplæring, utdanning 
eller forskning, men kan ha betydning for foretakenes mulighet til å drive effektivt.   
En sentralisering vil innebære økt risiko for at man mister nødvendig fagpersonell, større fare 
for spesialisering innenfor fagene og dermed mindre attraktivt for arbeidstakere som ønsker 
større variasjoner (utfordringer) i det daglige arbeidet. Det er også en risiko for at kvaliteten 
og servicegraden blir vesentlig forverret, ikke minst overfor brukerne. Det viser all erfaring 
hittil. Videre vil sannsynligheten tale for at andre delere av organisasjonen vil få økt 
arbeidsbyrde. Samlet vil en sentralisering derfor påvirke foretakenes totale kvalitet i alle ledd. 
 
YS vil spesielt for innkjøp bemerke at en sentralisering virker underlig når det allerede 
politisk er etablert en sentral innkjøpssentral i Vadsø som dekker hele landet.  
 
Det er videre grunn for å påpeke at YS finner det betenkelig at styringsgruppen under 
arbeidsgruppens arbeid, setter bestemte føringer for hvilken løsning arbeidsgruppene skal 
komme frem til. Dette gjelder bl.a. IT-prosjektet og innkjøpprosjektet. En slik føring vil 
nødvendigvis virke hemmende i arbeidet.  
 
YS stiller også spørsmål om Helse Nord RHF som selvstendig rettssubjekt har hjemmel til å 
pålegge de selvstendige rettssubjektene-foretakene, å sentralisere de nevnte tjenestene. I så 
fall innebærer det at man griper inn i foretakenes daglige drift og derav organisering, noe som 
vil undergrave foretakenes styrende organer (styret og administrerende direktør) ansvar og 
ledelsesautoritet innad i foretakene.  
 
Tekna, ved UNN, har gitt høringssvar for delprosjekt IT. Følgende tre avsnitt er hentet fra 
deres uttalelse: 
 
TEKNA ser at det kan være en del å vinne på en viss samordning av IT-funksjoner, men 
stiller spørsmål ved graden av samordning og hvordan den gjennomføres. Konsekvensene av 
en nedbygging av IKT-miljøene på de forskjellige stedene i landsdelen vil være store for 
enkeltpersoner og de IT-miljøene som det rammer. 
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Når det gjelder outsourcing, så vil en ensidig fokusering på økonomi og kostnader vil gi 
helseforetakene et dårligere tilbud innen IKT. Viktige aspekter her er service og nærhet. Vår 
erfaring er at man må være en del av miljøet for å kunne yte god service, fordi god service 
også innebærer kjennskap til faget medisin og helse. Lojalitetsaspektet blir også borte i 
outsourcing, dvs. man er bare en av mange kunder, og det som da gjenstår er en eventuell 
økonomisk gevinst. 
 
Sykehus er en organisasjon som har spesielle behov som må ivaretas. Uansett hvilken løsning 
man velger, må man forsikre seg om at disse løsningene fungerer tilfredsstillende slik at det 
ikke går på bekostning av personvern og sikkerhet. En dårlig fungerende løsning vil i verste 
fall kunne sette pasientens liv og helse i fare. I tilfellet outsourcing kan man stille spørsmål 
ved om eksterne tilbydere vil kunne klare å ivareta disse elementene på en tilfredsstillende 
måte. 
 
I tillegg problematiserer TEKNA bortfall av det fundament IT-avdelingen i et foretak er, samt 
de nærmiljømessige konsekvenser av en nedbemanning av IT-miljøene.  
 
Siviløkonomene NLSH gir følgende konklusjon i sin høringsuttalelse:  
Vi kan ikke se at styringsgruppens rapport gir grunnlag for å trekke en entydig konklusjon om 
at kun valg av sentrale løsninger vil gi de ønskede økonomiske besparelser. For å sikre god 
økonomistyring og organisasjonsutvikling har vi derimot tro på å bevare sterke fagmiljø med 
nærhet til de kliniske avdelinger der en har lokal beslutningsmyndighet og klare 
ansvarsforhold.  
 
Regionsutvalg legeforeningen Nords høringsuttalelse kan oppsummeres som følger:  
Stab- og støtteprosjektet i Helse-Nord er bare ett av mange prosjekt/prosesser de tillitsvalgte 
har måttet forholde seg til ute i helseforetakene. Felles for alle disse er at de kjøres gjennom i 
et uakseptabelt høyt tempo. Dette bidrar i praksis til å frata oss vår avtalefestede rett til å 
uttale oss i saker av betydning for de ansatte og å ivareta våre medlemmer på en 
tilfredsstillende måte.  
 
Sykehusene skal levere tjenester som omfatter blant annet diagnostisering, behandling, pleie, 
omsorg og ivaretakelse av mennesker i kritiske faser. Slik skiller de seg fra en rekke andre 
produksjonsvirksomheter ellers i samfunnet. Derfor må kravet til kvalitet, sikkerhet, 
forsvarlighet, fleksibilitet og nærhet til bruker være sikret i alle ledd. Disse kravene må også 
legges til grunn i vurderingen av organisasjonsform for stab- og støttefunksjonene.   
 
Regionsutvalget Legeforeningen Nord mener kvaliteten på denne rapporten ikke er god nok. 
De tidsrammer alle parter i dette arbeidet har hatt er uforsvarlige i forhold til omfanget og 
viktigheta av prosjektet. Det er ikke akseptabelt at administrasjonen i Helse Nord bruker over 
tre måneder på å etablere styringsgruppe og komme i gang med prosjektet etter at styret i 
Helse Nord kom med sin bestilling. Administrasjonen må derfor ta på seg hovedansvaret for 
det tidsmessige ”vanføre” prosjektet kom i og de konsekvenser det har fått for arbeidet. 
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STYRESAK 47-2004  REGIONAL PLAN FOR HELSEMESSIG OG  
 SOSIAL BEREDSKAP I HELSE NORD  
 2004 - 2008.  
 

Møtedato: 24. juni 2004 
 
Formål / sammendrag 
I denne saken legges frem forslag til regional plan for helsemessig og sosial beredskap ved 
kriser og katastrofer. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av personer i 
helseforetakene med ansvar og oppgaver innen beredskap. Planen beskriver RHFs ansvar og 
rolle, og gir rammeverk og forutsetninger for det operative planverk i helseforetakene. Planen 
omhandler også forholdet til viktige samarbeidsinstanser. Vedleggene til planen gir viktige 
oversikter til bruk i videre planlegging og for krisehåndtering. Det anbefales at planen 
revideres fortløpende ved vesentlige endringer i forutsetningene, og at den gis en 
hovedrevisjon etter 5 år. Vedleggene må løpende ajourføres. 
 
Planen har vært til gjennomsyn hos ekstern konsulent som har bistått andre regionale 
helseforetak i planlegging, og som nå er engasjert av SHdir i nasjonalt planarbeid. Samme 
konsulent har også foretatt ROS-analysen i Helse Nord vedr. atom- og kjemikalieulykker, og 
levert bidrag til planen. 
  
Det anbefales at planen godkjennes. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Framlagte regional plan for helsemessig og sosial beredskap i Helse Nord 2004 – 2008, 

godkjennes. 
 
2. Planen oppdateres kontinuerlig, og underlegges hovedrevisjon i 2008. 
 
 
Bodø, den 17. juni 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg: Regional plan for helsemessig og sosial beredskap i Helse Nord  
 2004 – 2008.   
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UTREDNING 
 
Innledning  
Regionalt helseforetak har det overordnede ansvar for helsemessig og sosial beredskap ved 
kriser og katastrofer. Det operative ansvar ligger i hovedsak på det enkelte helseforetak. For å 
sikre en god forankring og samordnet planlegging er det etablert fora for rutinemessig dialog 
innad i helse Nord og nasjonalt mellom RHFene og Sosial- og helsedirektoratet. Forslag til 
regional plan for Helse Nord er søkt avgrenset til å klargjøre de viktigste rammer og 
forutsetninger som planene i helseforetakene skal utarbeides innenfor, samt å tydeliggjøre 
varslings- og informasjonsrutiner. RHFs operative ansvar (overordnet kriseledelse) er inntatt i 
planen. 
 
Bakgrunn 
Ansvar for helsemessig og sosial beredskap følger det generelle ansvarsprinsipp i 
helsetjenesten. Dette innebærer at den som har ansvar for en sektor, også har ansvar for 
skadeforebyggende tiltak, beredskapsforberedelser og iverksetting av tiltak ved en 
krisehendelse. Organiseringen skal være mest mulig lik i fred, krise og krig. Kriser skal også 
håndteres på lavest mulige nivå. Overordnet planansvar ligger derfor hos RHF.   
 
Kort om planen 
Regional plan bygger på eksisterende kunnskap gjennom det planverk (inkl. ROS-analyser) 
som ligger i helseforetakene, og drøftinger i regionalt og nasjonale fora. Det er i vår igangsatt 
et nasjonalt arbeid med ROS-analyser, og grunnlagsarbeid for en nasjonal plan. Konsekvenser 
av dette arbeidet må innpasses i planen i ettertid. Planen beskriver ansvar og roller, varsling 
og informasjon, og andre sentrale overordnede spørsmål. Den går ikke i detalj i 
problemstillinger som må ivaretas i planlegging i det enkelte helseforetak. Blant annet gjelder 
dette samordning med planer i kommunene. Organisering av kriseledelse i RHF er tatt inn i 
planen. Planen har en omfattende vedleggsdel som gir ressursoversikter som må være 
tilgjengelig for helsetjenesten selv, men også for de instanser som helsetjenesten samhandler 
med i kriser og katastrofer. Noen av vedleggene er ennå ikke ferdige, men disse vil senere bli 
tatt inn. En helt avgjørende forutsetning for beredskapsplaner er at de øves regelmessig. Det 
er under forberedelse en øvelse på RHF nivå høsten 2004. Regional plan stiller klare krav til 
regelmessig øving av planene i helseforetakene. 
 
Noen sentrale problemstillinger: 
 
Ansvar: 
Planen beskriver ansvar på de ulike nivå. For private sykehus med avtale med Helse Nord 
forventes tilsvarende nivå på beredskapsplaner som for helseforetakene. Mindre institusjoner/ 
behandlingsenheter som ikke er sykehus skal ha beredskap for interne hendelser. Alle 
offentlige og private helseinstitusjoner inngår som ressurser ved kriser og katastrofer. 
 
Varsling 
Planen beskriver varslingsrutiner oppover fra HF og nedover fra sentrale helsemyndigheter. 
Viktige telefonnummer er inntatt i plan og i vedlegg. Kriseledelse beskrives m. h. t. ansvar og 
oppgaver. 
 
Samhandling 
Planen beskriver ansvarsfordelingen mellom de viktigste samhandlingspartene i en 
krisesituasjon, og hvordan samarbeid skal skje. Sivilforsvaret har satt i gang et nasjonalt 
planarbeid for hvordan de best skal imøtekomme behovet fra helsetjenesten for 
forsterkningsressurser. Det er fra RHF tatt initiativ overfor Forsvaret om en rammeavtale for 
samarbeid. Denne tas eventuelt inn som eget vedlegg senere. Nødvendigheten av samarbeid  
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mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten i planlegging og krisehåndtering 
understrekes. 
 
Informasjon 
Det er Politiet som har primæransvar for ekstern informasjon under kriser. Planen beskriver 
ansvarsnivåene og viktige elementer i informasjon. RHF skal kunne bistå HFene etter behov, 
koordinere informasjon mellom nivåene, og gi informasjon ut fra egen rolle under krisen. 
 
Psykososiale tjenester 
De psykososiale tjenester har ofte vært for lite vektlagt i planverket. Det er viktig at tilbudet 
blir samordnet og godt organisert overfor de som berøres. I ressursoversikten i vedlegg er 
disse tatt inn. SHdir har under utarbeidelse en nasjonal veileder for disse tjenester under større 
kriser og ved katastrofer. 
 
Spesielle utfordringer 
Planen beskriver kortfattet håndtering av spesielle utfordringer knyttet til atomulykker, 
epidemier, og kjemikalieulykker. Det er gjennomført en egen ROS-analyse vedrørende atom- 
og kjemikalieulykker. Egen rapport om dette er under utarbeidelse. 
 
Forsyningssikkerhet av legemidler og materiell 
For materiell må det enkelte helseforetak gjøre ROS-analyser, identifisere kritisk materiell, og 
inngå avtaler for å sikre forsyning. HFene må også inngå avtale med Sykehusapotek Nord om 
forsyning av legemidler. Sykehusapotek Nord utarbeider også oversikt over antidoter 
(motgifter), og gir råd om legemidler og antidoter. 
 
Kompetanse og øvelser 
Opplæring og trening er viktig for å kvalitetssikre håndtering av hendelser en normalt ikke får 
trening i. Det stilles derfor krav til at planer i helseforetakene også må beskrive hvordan 
planene skal øves. I denne planen foreslås hjemlet at RHF kan gi nærmere retningslinjer for 
øving.  
 
Vedlegg 
Viktige begreper og definisjoner, oversikt over ansvar og oppgaver, ressursoversikter, 
utvalgte avtaler samt annen viktig og relevant informasjon er inntatt i vedlegg. Disse 
forutsettes løpende oppdatert. 
 
Konsekvenser  
Regional plan gir retningslinjer for helseforetakene i sin planlegging og øvelse av planene. På 
alle nivå må beredskapsarbeidet organiseres og gis nødvendig prioritet. Planer og oppfølging 
bør derfor inngå i de kvalitetssikringssystemer som er etablert. Regional plan må følges opp 
gjennom utfyllende planarbeid på noen områder, samt deltakelse i det nasjonale arbeid som er 
i gang. SHdir arrangerer hvert år en større konferanse innenn beredskap. Årets konferanse 
avvikles 16. – 17. september på Stokmarknes.  
 
Oppsummering 
Regional plan for helsemessig og sosial beredskap ved kriser og katastrofer gir et godt 
grunnlag for en samordnet regional beredskap, og viktige rammer og forutsetninger for 
beredskapsplanleggingen på HF nivå. Det anbefales at planen godkjennes. 
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STYRESAK 48-2004  ETABLERING AV NYTT TILBUD OM 
 KIRURGISKE OPERASJONER FOR  
 PASIENTER MED SYKELIG OVERVEKT.  
 

Møtedato: 24. juni 2004 
 
Formål og sammendrag 
Denne saken omhandler etablering av nytt tilbud om kirurgi til pasienter med sykelig 
overvekt. Helse Nord RHF foreslår etter en total vurdering, dette tilbudet bygd opp ved 
Nordlandssykehuset Bodø. Det antas å være ca. 50 pasienter med behov for denne type 
kirurgi årlig. Pr. i dag sendes disse pasientene til utlandet noe som både er svært kostbart og 
som gir liten eller ingen oppfølging av pasientene. Oppfølgingen av pasientene anses av 
fagmiljøet å være vel så viktig som kirurgien i seg selv for effekten av inngrepet.  
Netto kostnader for Helse Nord er beregnet til ca. kr. 2,2 mill. årlig for å behandle og følge 
opp 50 pasienter. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Kirurgisk behandling av sykelig overvekt i Helse Nord etableres som en funksjon ved 

Nordlandssykehuset Bodø. 
 
2. Inntil nye kostnadsvekter for slik behandling er etablert, dekker Helse Nord RHF 

mellomlegget mellom kostnad og DRG-inntekt med kr. 46.000,- pr. pasient begrenset 
oppad til 2,3 millioner kroner for neste år. Det bevilges kr. 200.000 til 
kompetanseoppbygging i 2004.             

 
3. Ved behandling av pasienter fra andre RHF, må pasientens hjemstedsregion dekke 

merkostnader fram til endelig finansiering er klarlagt nasjonalt. 
 
4. Nordlandssykehuset Bodø sørger for å etablere et forsvarlig tjenestetilbud, og overtar 

gamle og nye søknader, samt tilbyr tidligere utenlandsopererte pasienter etterundersøkelse 
og sørger for adekvat oppfølging. 

 
 
Bodø, den 17. juni 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Bakgrunn / fakta 
Andel overvektige i den voksne befolkning i Norge og Nord-Norge er økende likt den vestlige 
verden for øvrig. Ca. 11.500 nordmenn trenger behandling for overvekt. I USA opereres det 
årlig 103.000 pasienter. 
 
Overvekt kan lede til betydelige helseproblemer, så vel somatiske som psykososiale. Hjerte-
karsykdommer, diabetes type II, søvnapné, ledd- og ryggbesvær, gallesteinssykdom, 
hormonforstyrrelser og visse kreftformer forekommer hyppigere hos overvektige. Overvekt 
knyttes også til tidlig død. Nedsatt arbeidskapasitet og redusert livskvalitet som følge er 
vanlig. Utgiftene for samfunnet er direkte sykdomsrelaterte kostnader og indirekte kostnader 
pga. økt sykefravær og uførepensjoner er betydelige. 
 
Så vel kostbaserte behandlingsmetoder som medikamenter mot sykelig overvekt har svært 
liten effekt, og per i dag synes kirurgisk behandling etterfulgt av livslang oppfølging med et 
strikt kostregime å være det beste alternativ for majoriteten av disse pasientene. 
 
Kirurgisk behandling av sykelig overvekt har vært et forsømt og ikke prioritert område i 
norsk helsevesen. Dette har dels hatt sammenheng med begrensede ressurser, men skyldes 
også dårlige resultater ved de metodene som var i bruk i Norge på 70- og 80-tallet. Parallelt 
med utviklingen av laparoskopiske teknikker for kirurgisk behandling og erkjennelsen av at 
overvekt er i ferd med å bli et helseproblem for befolkningen, har fagmiljøet i Norge tatt 
initiativ for å få utarbeidet nasjonale retningslinjer for behandlingen. Det er nødvendig å øke 
tilbudet til pasientgruppen som inntil i år har begrenset seg til et tilbud ved Helse Førde. Alle 
RHFene arbeider nå med etablering av tilbud i egen region, da behovet for slik kirurgi er 
sterkt økende og det er en erkjennelse av at utredning, behandling og oppfølging av 
pasientene fortrinnsvis bør skje i pasientens nærmiljø basert på felles retningslinjer. Dette vil 
sikre kvaliteten på behandlingen samt innebære et forskningspotensial på regionalt og 
nasjonalt nivå. Dette er også i tråd med de prioriteringer som fremgår av ”Styringsdokument 
for Helse Nord RHF 2004”. Det siteres fra dette dokumentet: ”Det skal etableres regionale og 
flerregionale behandlingstilbud for pasienter med helseproblemer som følge av sterk 
overvekt.”   
 
Helse Nord har hittil måttet sende pasientene som oppfyller våre faglige retningslinjer for 
fedmekirurgi til utlandet. Dette koster mellom 80.000,- og 120.000,- kroner pr. pasient. 
Pga et raskt økende antall pasienter på venteliste for denne behandlingen har Helse Nord 
utredet etableringen av et eget tilbud i landsdelen. Universitetssykehusets fagmiljø har vært 
konsultert og de er svært opptatt av at tilbudet må etableres i regionen, men de anser det ikke 
som nødvendig å etablere dette regionale tilbudet ved UNN. Nordlandssykehuset Bodø og 
Hålogalandssykehuset Harstad har sagt seg villige til å etablere slikt tilbud om fedmekirurgi. 
 
Vurdering 
SMM-rapport 1/2003, utarbeidet på oppdrag for Helse Vest, belyser kirurgisk behandling av 
sykelig overvekt og en forutsetning for kirurgisk behandling av fedme er god organisering av 
behandlingstilbudet. Det er viktig at behandling og oppfølging av disse pasientene foregår i 
tett samarbeid med ulike fagpersoner (kirurger, anestesi- og intensivleger, psykologer, 
psykiatere, endokrinologer, fysioterapeuter, dietetiker og fastlege). Det er også svært viktig at 
en benytter erfarne kirurger og ettersom de mest benyttede metoder for tiden er kirurgi med 
stor risiko for komplikasjoner, er det faglige miljøet enige om at laparoskopisk fedmekirurgi 
gir mindre komplikasjoner for pasienten, kortere liggetid og raskere rekonvalesens samt raskt 
bedre livskvalitet enn åpen kirurgi. Resultatene på lang sikt gir imidlertid ikke grunnlag for å 
påstå at laparoskopiske teknikker gir bedre livskvalitet eller bedre helse, enn åpen kirurgi.  



 
 

136 

 
 
Både Nordlandssykehuset Bodø og Hålogalandssykehuset Harstad har erfarne laparoskopører 
men kun Bodø har kompetanse og erfaring i laparoskopisk fedmekirurgi. En kan selvsagt lære 
opp kirurger med laparoskopisk erfaring, men dette vil ta noe mer tid. Utslagsgivende for vår 
vurdering av lokalisering av tilbudet har imidlertid vært organiseringen rundt pasienten 
preoperativt og postoperativt. Kun Nordlandssykehuset Bodø har et tverrfaglig team 
bestående av alle de fagpersoner en har behov for og særlig viktig anses at de har en avdeling 
for ernæringsfysiologi. Nordlandssykehuset Bodø har også som sagt kirurg med lang erfaring 
i fedmekirurgi og han er i stand til å utføre kirurgi etter de mest anvendte og anbefalte 
metodene.  
 
Kostnader 
Beregning fra NLSH viser at det samlede behandlingstilbud koster ca. 66.000 pr. pasient. 
Dette beløpet er totalt inklusive avskrivninger av utstyr og opplæring m.m. Til fratrekk går 
DRG-refusjon 228A, vekt 1,78: kr. 21.000 (40 %). Det må kjøpes inn nytt operasjonsbord 
som tåler pasienter over 200 kg, 3 nye senger og bronkoskop. Dette er anslått til kr. 1.3 mill. 
som må prioriteres innen helseforetakets investeringsramme for i år. Kompetanseoppbygging 
er anslått til kr. 200.000,-. Netto kostnader pr. operert pasient med oppfølging vil være på kr. 
46.000,- og netto kostnad for å behandle 50 pasienter er da kr. 2,3 mill. Det innstilles på å 
finansiere denne årlige driften med refusjon av utgifter pr. pasient begrenset oppad til kr. 2,3 
mill. for 2005. For 2004 utbetales opplæringskostnader samt en stykkpris pr. operert pasient 
på kr. 46.000,- 
 
Konklusjon 
Etter en grundig vurdering og en prosess hvor helseforetakene på ulike nivå har vært involvert 
anbefales at Nordlandssykehuset Bodø velges som regionalt senter for kirurgisk behandling 
av sykelig overvekt. Anbefalingen gjøres ut fra en totalvurdering av fagmiljøenes egnethet. 
Behovet for slik kirurgi er noe usikkert ettersom det mangelfulle tilbudet over år har gitt en 
opphopning på ventelisten. Vi tror imidlertid at ca. 50 pasienter i landsdelen hvert år vil ha 
behov for fedmekirurgi. Denne behandlingen gir en DRG-vekt som ikke er dekkende i forhold 
til de kostnadene som er forbundet med den kirurgiske behandlingen av fedmekirurgi. 
Helsedepartementet erkjenner at kostnadsvekten neppe er dekkende for denne type kirurgi og 
det arbeides med en justering av DRG-vekten for den aktuelle operasjonsprosedyre ved 
kirurgisk behandling av overvekt. Det vil imidlertid først kunne gjøres i ettertid. Helse Nord 
må derfor finansiere nettokostnaden, som årlig vil være på kr. 2,3 mill. I denne kostnaden 
ligger også avskrivning av utstyr mv. 
 
Rikstrygdeverket opplyser at det gjennom Prosjekt Kjøp av helsetjenester i utlandet er betalt 
ca. 90 000 NOK for tilsvarende operasjoner. I tillegg kommer reise/opphold som beløper seg 
til ca. 15.000,-. Det ble utført 100 inngrep i 2002 i utlandet dekket av ”utenlandsmilliarden”.  
Hvor mange som ble sendt fra vår region har vi pr. i dag ikke oversikt over.  
 
Tilbudet beregnes å kunne komme i gang fra september 2004. 
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STYRESAK 49-2004  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 
3. Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord. 
4. Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR) i Helse Nord – nytt senter. 
5. Forskningsstrategi i Helse Nord. 
6. Helse Finnmark HF – investeringsprosjekter. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. juni 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004 200300113-203 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Olav Helge Førde, tlf. 901 73 056 
 

 

STYRESAK 49-2004/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET. 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004 200300113-203 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10 
 

 

STYRESAK 49-2004/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET. 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 
 

 

STYRESAK 49-2004/3  ORGANISERING AV ELEKTIV ORTOPEDI I HELSE 
 NORD. 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Innledning  
Saken presenterer rapport om organisering av den elektive ortopedien i Helse Nord.  En 
hovedhensikt med denne utredningen har vært å vurdere de samlede behov og 
behandlingskapasitet i regionen, og å foreslå nødvendige tiltak for å bedre balansen mellom 
tilbud og etterspørsel. 
 
Utredninger gir fra tid til annen noe diskusjon i fagmiljøene. Full konsensus er nødvendigvis 
ikke et hovedmål i utredningsfasen. I denne rapporten er det beskrevet ulike løsninger som det 
er delte meninger om. Størst debatt i gruppen har det vært rundt hensiktsmessigheten av å 
opprette en totalt skjermet enhet for elektiv ortopedi for å bedre regionens samlede 
behandlingskapasitet og få ned ventetiden.  
 
Rapporten har vært sendt på høring til helseforetakene, bruker- og 
arbeidstakerorganisasjonene og fagforeningene.  
 
Bakgrunn 
Helse Nord arbeider med en overordnet plan for virksomheten i regionen. Ortopedi, og 
spesielt ventelistesituasjonen innen elektiv ortopedi, er en vesentlig del av denne 
virksomhetsplanen. Det synes rimelig godt klarlagt og dokumentert at ventetid på poliklinisk 
vurdering og i neste omgang på operativ behandling av ortopediske lidelser er for lang hele 
regionen sett under ett. I tillegg er ventetidene uakseptabelt ulike internt i regionen. 
 
Det har videre, innen det ortopediske miljø i Helse Nord, og for så vidt også i store deler av 
det nasjonale miljø, vært sett på som et problem at mangfoldet av protesekomponenter som 
benyttes ved primær hofteprotesekirurgi er for stort og variert. En effekt av denne praksis er at 
en del sykehus opererer inn protesekomponenter som mangler dokumentasjon i litteraturen. 
Dette kan være faglig og økonomisk betenkelig, i tillegg til at en slik praksis selvfølgelig kan 
ha en uønsket etisk side.   
 
På denne bakgrunn ble det våren 2003 opprettet en prosjektgruppe som fikk følgende mandat: 
 
A Vurdere ulike modeller for organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord 
 

1. Kort henvise til og oppsummere andre utredninger om organisering av ortopedi, og 
spesielt om erfaringer med skjermet elektiv virksomhet.  

     
2. Beskrive kort organisering av den ortopediske virksomhet i Nord-Norge (sykehus, 

avdelinger, spesialister, herunder personellmangel og ev. utdanningsbehov). 
 
3. Kommentere kort aktivitet innen elektiv ortopedi. 
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4. Beskrive viktige faktorer som kan påvirke etterspørselen av ortopediske tjenester i 

Helse Nord, herunder hvordan ulike diagnosegrupper kan bli konkurranseutsatt 
(tjenestene utføres av offentlige sykehus utenfor landsdelen eller av private). 

 
5. Vurdere ulike tiltak som kan øke produksjonen innen elektiv ortopedi. 
 
6. Angi hovedprinsipper for organisering av akutt ortopedi i relasjon til elektive 

anbefalinger ovenfor. 
 

B Bør SMM-rapport 6/2002: ”Valg av implantater ved innsetting av primær total  
       hofteprotese i Norge” implementeres i Helse Nord, og i tilfelle hvordan? 

 
C  Hvordan kan fagmiljøet i landsdelen styrkes gjennom: 
 

- Utdanning av ortopeder? 
- Utvikling av samarbeidsarenaer? 
- Utvikling av incentivsystemer? 

 
Prosjektgruppen har bestått av representanter fra fagmiljøene i alle helseforetakene samt at det 
har vært engasjert ekstern prosjektleder.  
 
Prosjektgruppen har definert et omtrentlig behov for elektive ortopediske tjenester i regionen, 
og man har diskutert hva som er rimelig eller akseptabel ventetid innenfor de ulike tilbudene. 
 
De ulike sykehusenes ortopediske virksomhet er kartlagt i detalj. På dette grunnlag har man så 
dannet seg et bilde av det samlede ortopediske tilbud i hele regionen.  
 
På bakgrunn av informasjonen ovenfor (lokal detaljert informasjon og regional oversikt) ble 
det utarbeidet en kvantitativ liste over problemområder som i stor grad ble grundig diskutert i 
gruppen. Man har forsøkt å konsentrere debatten rundt de faktorer som oppfattes som de 
vesentlige i forhold til spørsmålene i mandatet.  
 
Prosjektgruppen har vurdert hvilke deler av den elektive ortopedi som egner seg for dublering 
og konkurranseutsetting og på den annen side hvilke felter som bør sentraliseres eller 
funksjonsfordeles. Det er utarbeidet en liste i rapporten som det i stor grad har vært konsensus 
i gruppen om.  
 
SMM rapport 6/2002 er gjennomgått grundig og man har her blitt enig om å gi Helse Nord en 
anbefaling.  
 
Ulike organisasjonsmodeller for å løse de problemområder som ble identifisert er fremlagt og 
vurdert i prosjektgruppen. Gruppen har ikke vært enige i valg av løsningsmodeller og det 
fremkommer et flertall og et mindretall. Flertallets innstilling utgjøres av helseforetakenes 
representanter og støttes av et flertall av høringsuttalelsene. Mindretallet består av 
prosjektleder, som er ortoped ved Martine Hansens Hospital og representanten fra Helse Nord 
RHF. 
 
Det er kommet inn 13 høringsuttalelser: 5 uttalelser fra helseforetak, 1 kommune, 4 fra 
tillitsvalgte/fagforeninger og 3 individuelle uttalelser fra ortopeder i landsdelen. 



 
 

142 

 
 
I dag utføres ortopediske operasjoner, i varierende grad av antall og inngrep, ved samtlige 
sykehus med unntak av Helgelandssykehuset Sandnessjøen. 
  
Vurdering. 
 
1. Prosjektgruppens vurderinger. 
Prosjektgruppen har kommet til at det årlige behovet for de største gruppene inngrep i Helse 
Nord kommer til å være om lag 700 hofteproteser, 250 kneproteser, 350 ryggoperasjoner, 700 
revmakirurgi og i underkant av 4000 dagkirurgiske ortopediske inngrep.    
Med en usikkerhet knyttet til revmakirurgi, som antagelig ligger noe for lavt i Helse Nord, 
kan de øvrige tall tolkes slik at man pr i dag helt marginalt, eller kanskje noe i underkant, 
synes å dekke det faktiske behov. Man klarer imidlertid ikke å redusere ventetiden når tilbudet 
er marginalt. Rent teoretisk skulle det derfor ligge til rette for at en bedre organisering av det 
elektive tilbudet gradvis vil kunne redusere det største problemet, nemlig lang ventetid for 
utredning og behandling.  
Som tidligere nevnt er gruppen uenige i løsningsmodellen for organisering av den elektive 
kirurgien. Flertallet mener det er kapasitet til å utvide aktiviteten ved dagens organisering og 
ved å styrke de etablerte miljøene, først og fremst i Tromsø og Bodø, men også på Mo, i 
Harstad eller Narvik og i Hammerfest. Mindretallet mener at den beste løsningen er å etablere 
en ren elektiv produksjonslinje ved ett av sykehusene. Ettersom foretaksmøtet i juni 2003 
vedtok at Narvik skal videreutvikle seg i retning av økt elektiv ortopedi, har man foreslått å 
legge en slik skjermet enhet dit. Flertallet mener subsidiært at dersom en skal opprette en ren 
elektiv virksomhet må denne etableres i et av de to sterke, stabile fagmiljøene - i Tromsø eller 
Bodø.  
Rapporten konkluderer med at det bør tilstrebes at regionen er selvforsynt med tilbud, bortsett 
fra det som skal sentraliseres til få steder i landet. Tilbudene må derfor være 
konkurransedyktige på ventetid og kvalitet, slik at pasientene ikke velger å reise ut av 
regionen for å få vurdering og behandling. For de prosedyrer hvor volumet er lavt og 
kompleksiteten stor, som for eksempel revisjonskirurgi, usementerte hofteproteser, 
instrumentelle fiksasjoner i rygg og spinalkirurgi m.v. er gruppen enige i at en sentralisering 
til færre enheter, slik det fremkommer av skjema i rapporten, er nødvendig. 
 
SMM-rapport 6/2002 
Prosjektgruppen anbefaler at SMM rapportens konklusjoner implementeres i Helse Nord, slik 
at det som hovedregel kreves 90 % eller høyere overlevelse av protesen etter 10 år, 
dokumentert ved registerstudie (Nasjonalt Register for Leddproteser) i tillegg til minst en 
uavhengig studie med både klinisk og røntgenologisk vurdering før protesen kan tas i bruk 
ved en norsk avdeling. Det samme kravet må gjelde dersom man skal fortsette med en 
allerede etablert protese. Deler av gruppen mener også det vil være kostnadsmessig gunstig å 
satse på kun 1-2 protesetyper i landsdelen. 
 
Personellbehov og utdanning 
Gruppen mener det er for få ortopeder i landsdelen. Det antas å være slik i Helse Nord som 
andre steder, at rekruttering i stor grad har med et attraktivt og godt fagmiljø å gjøre. Et godt 
fagmiljø kan ikke vedtas, men vil lettest kunne utvikle seg i avdelinger hvor det er flere 
kolleger med sammenfallende faglige interesser. Slik sett vil det være en fordel å samle noen 
ortopeder på et sted, fremfor å spre enkeltpersoner rundt på ulike arbeidssteder, mener 
gruppen. 
Dette vil nok i stor grad forbli et problem også i fremtiden dersom man tviholder på prinsippet 
at alle avdelingene skal være like, drives likt og ha nærmest identisk profil.  
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For å operere det antall pasienter prosjektgruppen har anslått for Helse Nord innenfor 
akseptable tidsfrister, har gruppen beregnet behovet til å tilsvare 35 overleger og 15 
utdanningsstillinger i årene fremover. Status i dag er 27,5 og 10. 
 
Dagens situasjon: 
 
Beh.sted Befn. Dagkir Hofte Kne Rygg revma Xbånd Stuer O.lege Ass Ventet.
Rana 77000 600 110 20 60 + + 2 2 1  
Mosjøen     40      0,5   
Bodø 97000 700 120 40 40 150 30 2-4 5 2  
Lofoten  +   40      1   
Narvik  +   40 15 20 -   3 0  
Harstad 106000 +   60 20 - - 15  2   
Stokm.n  ++   40   8     1   
UNN 100000 600 210 60 180 ++ + 2-3 9 5 lang 
H.fest  70000 400   65 25 - - - 2-4 3 2 lang 
Kirkenes     35      1   
Totalt 450000 2300++ 760 188 280 150++ 30++ 8-

13++ 
27,5 10 lang 

 
Framtidig modell, flertallsanbefaling prosjektgruppen: 
 
Beh.sted Befn. Dagkir Hofte Kne Rygg revma Xbånd Stuer O.lege Ass Ventet.
Rana 77000 700 140 35 100 15 + 2 2 1  
Bodø 97000 1000 150 50 50 350 30  6 3  
Narvik Elektiv 500 75 40 20 - 20 3,5 4 1  
Harstad 106000 500 75 - - - 15  4 2  
UNN 100000 740 210 60 200* 350 30  11 5  
H.fest  70000 600 100 60 - - 30 5 5 2  
Totalt 450000 4040 750 245 400 715 125 - 32 14  
* samarbeid med nevrokirurgen 
 
Framtidig modell, mindretallsanbefaling: 
 
Beh.sted Befn. Dagkir Hofte Kne Rygg revma Xbånd Stuer O.lege Ass Ventet. 
Rana 77000   700 120  40  50 - +    4 2 Kort 
Bodø 97000   950 150  50  50 350 +    6 3 Kort 
Narvik Elektiv 1000 175  70  85 - + 3   5 3 Kort 
Harstad 106000   250   50  -  - - +    4 2 Kort 
UNN 100000   600 150  60 165  350 +  11 4 Middels
H.fest  70000   500 100  30  - - +    4 2 Kort 
Totalt 450000 4000 745 250 350 700 +++  35 16 kort 
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2. Vurdering i høringsinstansene. 
Et flertall av høringsuttalelsene støtter opp om flertallet i prosjektgruppens forslag til 
organisering av elektiv ortopedi. 6 uttalelser sier nei til en egen skjermet elektiv 
produksjonslinje, mens UNN HF sier ja til denne løsningen under forutsetning at den legges 
til UNN. Hålogalandssykehuset HF og Narvik kommune støtter opprettelsen av en skjermet 
elektiv enhet ved sykehuset i Narvik. Ellers er de aller fleste enige i at det er behov for å 
sentralisere revmakirurgien og lavvoluminngrepene til UNN og Nordlandssykehuset. Det gis 
også tilslutning til å bygge opp ett sterkt ortopedisk miljø i hvert HF, og at dette må være i  
 
Hammerfest, på Mo og i Harstad eller Narvik i tillegg til de nevnte. Høringsinstansene er også 
opptatt av at en må styrke de eksisterende fagmiljø og ivareta behovet for utdanningskapasitet 
og kvalitet på både utdanning og behandling. 
 
Oppsummering 
Det anbefales i denne saken en bedre organisert elektiv produksjon i Helse Nord, hvor 
restpotensial ved større ortopediske enheter utnyttes. Det er ikke konsensus i prosjektgruppen 
vedrørende de ulike løsningsalternativer. Fagmiljøets synspunkter bør imidlertid tillegges 
vesentlig betydning, slik at en tillegger et spesielt ansvar for miljøene ved UNN og Bodø for å 
utvikle praktiske løsninger. 

 
De ortopediske ressursene i Helse Nord samles til et mindre antall enheter enn hva som er 
tilfellet i dag, for å kunne skape bedre fagmiljøer, bedre utdannelse av nye ortopeder, og for å 
skape kontinuitet og være mindre avhengig av enkeltpersoner og vikarordninger. 
 
Hovedkonklusjonene i SMM - rapport 6/2002 implementeres i Helse Nord.  Fagmiljøene og 
avdelingenes ledelse gjøres ansvarlig for at dette blir gjort. 
 
Fagmiljøet styrkes ved å sentralisere den kompliserte revisjonskirurgien og lavvolum ortopedi 
rundt de to store enheter, og en sterkere grad av funksjonsfordeling med tanke på å bedre 
behandlingskvalitet og utdannelse gjennomføres i tråd med anbefalingene i rapporten.  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004 200300302-33 004 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Oddvar Larsen, tlf. 75 51 29 31 
 

 

STYRESAK 49-2004/4  LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) I  
 HELSE NORD – NYTT SENTER. 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Sammendrag 
Med bakgrunn i forutsetninger i statsbudsjettet for 2004 er det utredet etablering av et nytt 
senter for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Helse Nord. Til nå har Nord-Norge vært 
dekket fra senteret i Midt-Norge, senteret for Metadonassistert Rehabilitering i Trondheim 
(MARIT). I denne saken fremlegges rapport fra utvalget som har utredet et nytt senter til 
orientering. Endelig sak vil bli fremmet for styret til møtet 31. august 2004 etter at rapporten 
er behandlet i helseforetakene. 
 
Erfaringer fra måten MARIT har organisert tjenestene overfor Helse Nord, med ett sentralt 
fagteam og rådgiverstillinger lokalisert til Nordland og Troms, har vært positive. Dette har gitt 
god tilgjengelighet og nærhet til det lokale hjelpeapparat. Utvalget har lagt stor vekt på å 
videreføre hovedtrekkene i denne modellen. Det anbefales derfor at det nye senteret etableres 
som regionsfunksjon ved UNN. Rådgiverstillingene, 7 i alt, legges to steder, Tromsø (UNN) 
og Bodø (Nordlandssykehuset). Dimensjoneringen er beregnet ut fra et behov på årlig ca. 90 
klienter, og en ventetid på maksimalt 1 år fra søknad til klienten er tatt inn i tiltak. Tallene 
bygger på nasjonale målsettinger, tilgjengelig statistikk og annen informasjon. Driften er 
kostnadsberegnet til årlig i underkant av 12 mill.kr.. Kostnadene for tilvirkning og 
distribusjon av metadon er høye, og det er igangsatt et nasjonalt arbeid for å finne alternativer 
som kan bringe kostnadene ned. 
 
Det er igangsatt planlegging i UNN for etablering av senteret pr. 1.1.2005, med forbehold om 
styrets vedtak i august. 
 
Det vises til utfyllende informasjon i selve rapporten. 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Utredning vedrørende etablering av eget senter for legemiddelassistert 
 rehabilitering i Helse Nord, april 2004.  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004 200400120 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Einar Hannisdal, tlf. 909 24 909 / Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 
 

 

STYRESAK 49-2004/5  FORSKNINGSSTRATEGI I HELSE NORD. 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Formål og sammendrag 
Denne saken oppsummerer status om Helse Nords arbeid med forskningsstrategi. Bortsett fra 
mindre, bundne poster over statsbudsjettet, forvalter Universitetssamarbeidet (USAM) 
fordelingen av forskningsmidlene som går gjennom RHF. For 2004 tildeling gjorde man et 
større grep ved å fordele forskningspotten gjennom 7 forskningsområder. Dette har fungert 
bra ved tildeling av 51 mill. i 2004. Det er nå behov for neste trinn i utviklingen, en spissing 
av forskningsstrategien med tydeligere mål og veivalg. Det presenteres noen aktuelle mål og 
veivalg. Saken fremmes som beslutningssak i møtet 31.8.2004, da må det også oppnevnes nytt 
USAM.  
 
Bakgrunn/fakta 
Det vises til tidligere styresak 100-2003, 1. okt. 2003 om modell for fordeling av 
forskningsmidler. Universitetene er lokomotivene i norsk medisinsk forskning og har sterke 
forskermiljøer med god infrastruktur, men har for lite frie midler. Norges Forskningsråd 
(NFR) avsatte i 2003 ca. 345 mill. til medisinsk forskning. NFR satser på få og mer 
elitepregede forskningsmiljøer og midlene kanaliseres i hovedsak inn i universitetssystemet. 
En annen viktig aktør er den farmasøytiske industri hvor målsetting er utvikling av nye 
diagnostiske metoder og behandlinger. I tillegg driver norske sykehus betydelig medisinsk 
forskning, men omfanget er noe vanskelig å bedømme da det er flytende overganger til 
universitetssystemet. Gjennom sykehusreformen og lov om spesialisthelsetjenester er 
forskning en lovpålagt oppgave for helseforetakene.  I andre sammenhenger har vært nevnt et 
mål om å bruke 1 % av brutto driftsbudsjett til forskning. For hele landet ville dette utgjøre ca. 
550 mill. og over 70 mill. i Nord.  
 
Helsedepartementet har nedsatt en nasjonal strategigruppe for forskning i helseforetakene, der 
alle RHF er med. Denne er i oppstarten av sitt arbeid, men vil i hovedsak konsentrere seg om 
følgende: 
 
• Utmeisle felles nasjonale satsninger innen forskning 
• Tilpasse samhandlingen mellom NFR, universitetene og RHF 
• Bidra til bedre dokumentasjon av ressursbruk og forskingsproduksjon (publiseringer) 
• Utarbeide felles retningslinjer for arbeidstakeroppfinnelser 
 
RHFene er pålagt å etablere forpliktende samarbeidsorganer med universitet og høyskoler, i 
Nord er dette Universitetssamarbeidet som har 10 medlemmer, og Høgskolesamarbeidet som 
har 13 medlemmer. Begge utvalgene ledes av Helse Nord v/ fagdirektør. Det er flere krevende 
spørsmål som de nærmeste år bør besvares, f.eks.: 
 
1. Hvordan kan Helse Nord styrke medisinsk forskning på en måte som blir komplementært 

og understøttende til universitet, høgskoler, NFR og industri? 
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2. Hvordan skal tyngdepunktet være i fordelingen av midler, f.eks. fordeling av midler 

mellom medisinsk forskning (les: utført av leger) versus annen forskning utført av andre 
typer helsepersonell? 

 
3. Hvilke satsningsområder innen forskning vil Helse Nord prioritere (f.eks. hovedvekt på 

klinisk forskning, tematiske satsninger, utnytte komparative fortrinn etc.)? 
 
4. Hvordan vil Helse Nord forvalte forskningsmidlene best mulig (f.eks. til korttidsstipend 

for klinikere, doktorgrader, postdoc, infrastruktur etc.)?   
 
5. Hvordan kan Helse Nord på et strategisk nivå påvirke tildeling av forskningsmidler? 
 
6. Hvor mye bør Helse Nord avsette til forskning på eget budsjett i 2005? 
 
I 2004 ble midlene fordelt på følgende måte gjennom forskningsprogrammene: 
 
Forskningsprogram Mill.
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 3
Senter for aldersforskning (SAT) 5
Klinisk infrastrukturprogram (KIP), basert på Klinisk forskningssenter, UNN 3
Laboratoriemedisinsk infrastrukturprogram (LIP) 3
Somatisk forskningsprogram (SFP) 19
Psykiatrisk forskningsprogram (PFP) 5
Telemedisinsk forskningsprogram (TFP) 12
Totalt 50

 
Til møte i USAM 24.5.2004 hadde Helse Nord følgende innspill til diskusjon om fordeling av 
midler: 
 
Finansiering 
 
• Helse Nord bør opprette et forskningsfond/legat: ”Forskning i Nord”. 

Dersom det settes inn ressurser i ”å optimalisere givergleden”, er erfaringer fra utlandet at 
pengene strømmer inn. Dette kan bli viktig finansielt bidrag. 
 

Infrastruktur 
 
• Satse videre på SKDE og ha som mål at dette blir nasjonalt kompetansesenter for 

pasientstrømsanalyser. 
• Underbygge / styrke befolkningsundersøkelsene fra ISM. 
• Aktivt støtte den nasjonale Mor-Barn undersøkelsen. 
• Aktivt støtte landsfunksjoner som allerede finnes i Nord. 
• Helse Nord bør beile til oppgaven om å drifte en stort nasjonal enhet for multisenterstudie.  
 
Geografiske komparative fortrinn 
 
• Ingen konkrete forslag 



 
 

148 

 
 
Tematiske satsninger 
 
• Geriatri. Vi får en uunngåelig eldrebølge. Videreutvikle SAT. 
• Hjerteinfarkt. 
• Diabetes. Bl.a. gjennom å drifte et nasjonalt diabetesregister for voksne.  
 
Både topp og bredde 
 
• Velge ut 2-4 toppmiljøer  
• Støtte de mest forskningssvake fag (hud, Øye, ØNH, radiologi osv.) bl.a. gjennom 

kombinerte forsknings- og utdanningsstillinger (MH-modellen).  
Her må det være forutsigbarhet i 7 år. 

 
For 2005 vil 1 % til forskning bety at det må avsettes mer enn 70 mill. kr totalt (i 2004 kom 
45,8 mill av de 51 mill fra forskningstilskuddet fra Helsedepartementet). Den relative 
fordeling mellom programmene synes ikke å kreve større endringer, men det har vært drøftet i 
USAM om aldersforskning og telemedisin bør konkurranseutsettes i større grad. For 
telemedisin er det foreslått å ta ned deres skjermede midler fra 12 mill. over 5 års periode, og 
la telemedisinske prosjekter måtte konkurrere sammen med for eksempel somatiske 
prosjekter. 
 
USAM har ikke drøftet inngående andre modeller for å fordele midlene enn dagens modell 
med søknadsvurdering etter at de 7 områdene er gitt en ramme av USAM. En tildelingsmodell 
som kan innføres er en resultatbasert modell, jfr. departementets tildelingsmodell med en 
basisdel og en resultatbasert del (utregnet etter publiseringspoeng i regionene). En annen 
mulighet som kan tenkes er at ved en reell økning i forskningsmidlene kan en mindre pott 
settes av til bestemte formål med noen andre kriterier, for eksempel til de mindre HFene, eller 
til å løfte opp svake områder som ikke ville nådd opp i konkurranse med de beste kliniske 
forskningsmiljøene. USAM har i møte 18.12.03 tatt opp at det må lages et system for å sikre 
at vi oppnår resultater (dvs. publikasjoner og dr. grader) slik at vi i neste omgang ikke får en 
mindre andel forskningsmidler fra departementet for 2005 og utover når den resultatbaserte 
delen tildeles regionene. 
 
Fra 2005 det flertall i USAM for å gi støtte til 2-3 meget sterke forskningsmiljøer. En slik 
støtte må ha både en viss størrelse og varighet. Helse Nord vil foreslå at det bevilges 5 mill. i 
4 år fra 2005 til hver av følgende 2 grupper ved UNN: 
 
• Fagmiljøene som har de 4 landsfunksjoner (blodbank, mikrobiologi, patologi) 
• Store-dyr-modell laboratoriet - gastrokirurgi/hjertekirurgi/anestesi 
• I tillegg vurderes nærmere en 3. toppsatsning fra 2006. 
 
For også å støtte de mest ressurssvake fag, er det satt i gang et program for kombinert 
spesialistutdannelse og doktorgradsprogram. Det går over 7 år, og kandidat får både 
spesialistutdannelse og doktorgrad. Lønn er et spleiselag mellom HF og Helse Nord gjennom 
forskningsmidlene. I dette programmet inkluderer 4 kandidater i 2004, og minst 1 skal komme 
fra rekrutteringssvakt fag. 
 
Den 3-4.11 2004 arrangerer Helse Nord sin første forskningskonferanse i Tromsø. Her vil 
bl.a. Ulf Smith som ledet den nasjonale evaluering av klinisk forskning, delta. Det vil bli 
utdelt forskningspriser (kr. 50.000) til både ung og etablert forsker, samt pris (kr. 5000) for 
beste presentasjoner på konferansen. 
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I den nasjonale strategigruppen er det nå ferdigstilt maler for kartlegging av ressursbruk og 
forskingsproduksjon og felles retningslinjer for arbeidstakeroppfinnelser. Videre har Helse 
Nord spilt inn følgende forslag til mulige nasjonale fellessatsninger: 
 
Helsetjenesteforskning 
 
• Hva bestemmer etterspørsel av 2. linjetjenester? 

Dette har vi forbausende lite kunnskap om, og denne kunnskapsmangel er en sterk 
kostnadsdriver for spesialisthelsetjenesten. 

 
Infrastruktur 
 
• Felles bidrag til opprettelse og drift av Helsebiblioteket.no 

o Abonnement databaser (Cochrane, Clinical evidence etc.) og  
opptil 1000 elektroniske tidsskrift for alle sykehus / helsearbeidere. 

• Etablere ett stort senter ved ett av universitetssykehusene for profesjonell drift av 
industriuavhengige randomiserte, kontrollerte studier. 
o Må kunne drive 10-20 studier parallelt. 

• Avanserte analyser av biologisk materiale basert på spissteknologi som i dag må kjøpes i 
utlandet. 
o Lokaliseres ved ett universitetssykehus, kan brukes av miljøer i hele landet 

 
Styrking av utvalgte miljøer 
 
• Den nylig avholdte forskningsevalueringen viste at (med enkelte unntak) at norsk 

kirurgisk forskning står svakt. 
o Det etableres et nasjonalt program for å styrke kirurgisk forskning 

• Spesifikk, langsiktig støtte til inntil 3 ”excellent” miljøer i landet. 
o For eksempel 10 mill/år i 5 år til hvert. 

 
Befolkningsundersøkelser – biobanker 
 
• Felles satsing på hjerneslag/hjerteinfarkt epidemiologi i et samarbeid mellom Tromsø og 

NTNU hvor miljøene ved Tromsø-undersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 
og nevromiljøet i Trondheim blir bedt om en samordnet satsing på dette. Her kan det 
senere bli aktuelt med en multisenterstudie.  
Dette er en "excellent" satsing. 

• Perinatal epidemiologi og Mor-Barn undersøkelsen 
Miljøet ved Fødselsregisteret var excellent i følge NFR-evaluering.  
Mor- og barnundersøkelsen støttes av flertallet av norske sykehus, og er en tverrfaglig 
satsning som også har høstet internasjonal anerkjennelse ved å få 130 mill. fra USA til 
autismeprosjekt. Disse 2 miljøene vil ha klare synergier. 

• Kvinner og kreft 
UiTø (ISM) og Radiumhospitalet har et felles prosjekt, multisenterstudie, hvor en skal 
studere genekspresjon hos kvinner med nyoppdaget brystkreft både i blod, kreftvev og 
normalt brystvev. Klinikere over hele landet har sagt seg villig til å delta, blod fra kvinner 
blir samlet inn via Lunds "Kvinner og kreft", og NFR har gitt noen millioner til prosjektet. 
"Kvinner og kreft" er en prospektiv kohortstudie med ca 130 000 deltakere. For tiden 
samles det inn blodprøver for å bygge en postgenom kohort på 40-50 000 kvinner.  
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Kroniske sykdommer 
 
• Det foreslås å enes om 3 sykdommer hvor man har en bred tilnærming med 5-10 års 

satsning gjennom 
o Kvalitetsregistre, biobanker, epidemiologiske studier, translasjons- og klinisk 

forskning 
o Eksempel på mulige kandidater: 

 Diabetes 
 Multippel sklerose 
 En reumatisk lidelse 
 Demens 

 



 
 

151 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Asbjørn Elde / Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 27 / 09 
 

 

STYRESAK 49-2004/6  HELSE FINNMARK HF – INVESTERINGSPROSJEKTER. 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Sammendrag 
Notatet gir en kort orientering om pågående arbeider i Helse Finnmark HF vedrørende 
Opptrappingsplanen psykisk helsevern: 
  
• DPS Vest-Finnmark, døgnenhet i Alta  
• Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Karasjok  
• DPS Øst-Finnmark, Tana  
• DPS Midt-Finnmark, Lakselv  
 
Styret i Helse Finnmark HF har oversendt tilhørende forprosjekter. Vedlagt følger 
orienteringssak 28/2004 b. til styret Helse Finnmark HF, som gir informasjon om bakgrunn, 
status og vurderinger i saken. 
  
Helse Nord RHF påpekte i brev av 19.2.2004 overfor Helse Finnmark HF at prosjektene 
forutsettes gjennomført innenfor de økonomiske rammer som Helsedepartementet (HD) hadde 
gitt forhåndstilsagn om. Eventuelle overskridelser må begrunnes svært godt overfor 
departementet, som i siste instans skal godkjenne prosjektene.  
 
Helse Nord RHF har bedt Sosial- og Helsedirektoratet (SHdir) om en kvalitetssikring og 
vurdering av prosjektene. Prosjektene er nå under revidering og videre planlegging med 
utgangspunkt i den økonomiske situasjonen og direktoratets foreløpige tilbakemelding. Det er 
lagt en stram fremdriftsplan, som tar sikte på byggestart for prosjektene i løpet av 2005. 
  
Saksbehandling 
DPS Vest-Finnmark, døgnenhet i Alta er godkjent av SHdir med noen krav til planløsningen 
som kan etterkommes uten endringer i forprosjektet. Detaljprosjekt kan ferdigstilles tidlig i 
2005 med byggestart i april/mai 2005. Etter at nødvendige tilpasninger er gjennomført kan 
prosjektet gjennomføres innenfor den ”godkjente” rammen på 20,0 mill.kr.  
  
For de øvrige tre prosjektene er det gjort en ekstern konsulentevaluering. Direktoratet 
anbefalte generelt at Helse Nord tilstreber en bedre utnyttelse av bestående anlegg. Plan- og 
prosjekteringsarbeidet har så langt også vist at investeringskostnaden kan reduseres ned mot 
de godkjente rammene. Hvis videre prosjektering og planlegging går som planlagt, vil alle 
byggeprosjektene kunne startes i løpet av 2005.  
 
Når det gjelder nasjonalt kompetansesenter for den samiske befolkningen, har SHdir bedt om 
en nærmere plan for den videre utviklingen av kompetansesenterfunksjonene. Helse Finnmark 
HF er i ferd med å utarbeide en slik plan.   
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Finansiering 
Helsedepartementet åpnet i sitt brev av 27.2.2004 for at rammene for investeringer må utredes 
videre, og at Helse Nord i samarbeid med SHdir kan komme frem til en investeringsplan som 
kan realiseres innenfor realistiske rammebetingelser. 
Utgangspunktet for Helse Finnmark HF er at prosjektene kan gjennomføres i 
overensstemmelse med de rammer som HD godkjenner. Utfordringen for Helse Nord vil 
derfor være å komme frem til gode planløsninger som kan godkjennes innenfor realistiske 
rammebetingelser.   
 
Prosjektene integrerer både kommunale delprosjekt (Helsesenter i Tana, Familievern i 
Karasjok), evt. fylkeskommunalt delprosjekt (Tannklinikk i Tana) og statlige delprosjekt 
(Samisk Helsetjenesteforskning).  Disse skal i sin helhet realiseres av eierne, som leier lokaler 
av Helse Finnmark HF.   
 
Det er en forutsetning at investeringskostnadene for de integrerte delprosjektene ikke skal 
belaste investeringsrammen for Opptrappingsplanen eller Helse Nords investeringsramme. I 
Karasjok arbeides det for å overta eierskap til de bygninger Helse Finnmark HF i dag leier av 
Karasjok kommune. Evt. kjøp av disse bygningene må finansieres ved økt låneramme. For 
realisering av prosjektene, må Helse Nord evt. fremskaffe investeringsmidler gjennom økt 
lånefinansiering.  
  
Et foreløpig kostnadsoverslag for prosjektene i Tana, Lakselv og Karasjok vil bli lagt fram for 
styret i Helse Finnmark HF den 26.8.2004. Tilpasningen til opptrappingsplanens 
investeringsramme og behovet for økt lånefinansiering vil da kunne avklares nærmere. 
  
Fremdrift 
Som tidligere nevnt er det lagt en stram fremdriftsplan: 
  
DPS Øst-Finnmark, Tana 
 
• Revidert forprosjekt medio oktober 2004  
• Byggestart våren/sommeren 2005  
  
DPS Midt-Finnmark – Nasjonalt kompetansesenter, Lakselv 
 
• Revidert forprosjekt medio desember 2004  
• Byggestart forsommeren 2005  
  
Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem, Karasjok 
 
• Revidert forprosjekt februar 2005  
• Byggestart (grunnarbeider) stipuleres til høsten 2005.  
 
 
 
Trykte vedlegg:  Saksfremlegg for Helse Finnmark  
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STYRESAK 50-2004  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
 
1. Brev av 21. mai 2004 fra Nordlandssykehuset HF til Saltdal Kommune v/ordføreren ad. 

nedlegging av ortopedienheten på Vensmoen.  
2. Brev av 24. mai 2004 fra Nordland fylkeskommune v/Plan- og næringsavdelingen ad. 

fellesuttalelse om rehabiliteringstilbud i Helse Nord. 
3. Brev av 27. mai 2004 fra Saltdal Kommune v/ordføreren til statsråd Dagfinn Høybråten 

ad. nedbygging av tilbud innenfor rehabilitering og habilitering. 
4. Brev av 3. juni 2004 fra Saltdal Kommune v/ordføreren til Sosial- og helsedirektoratet ad. 

Vensmoen rehabilitering. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. juni 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 



 
 

154 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.6.2004   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 50-2004/1  BREV AV 21. MAI 2004 FRA NORDLANDSSYKEHUSET 
 HF TIL SALTDAL KOMMUNE V/ORDFØREREN AD.  
 NEDLEGGING AV ORTOPEDIENHETEN PÅ  
 VENSMOEN. 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 50-2004/2  BREV AV 24. MAI 2004 FRA NORDLAND  
 FYLKESKOMMUNE V/PLAN- OG  
 NÆRINGSAVDELINGEN AD. FELLESUTTALELSE OM  
 REHABILITERINGSTILBUD I HELSE NORD. 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 50-2004/3  BREV AV 27. MAI 2004 FRA SALTDAL KOMMUNE  
 V/ORDFØREREN TIL STATSRÅD DAGFINN  
 HØYBRÅTEN AD. NEDBYGGING AV TILBUD  
 INNENFOR REHABILITERING OG HABILITERING. 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 50-2004/4  BREV AV 3. JUNI 2004 FRA SALTDAL KOMMUNE  
 V/ORDFØREREN TIL SOSIAL- OG  
 HELSEDIREKTORATET AD. VENSMOEN  
 REHABILITERING. 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 50-2004  EVENTUELT 
 

Møtedato: 24. juni 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


